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یجنپ هجیدخ  / هتخوس ياه  78كدصاق 

هداز یقت  هبیط  تشهب / 83میسن 

نوتیز 86مخز 

ییاضر هدیمح  / ینادرگرس رد  هنهرب  86اپ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ییاهر 87زور 

هداز ربکا  ریما  / ربص هانپ  89رد 

هداز یقت  هبیط  / نوتیز ياه  هشوخ  90مشخ 

نامز هچیرد  93زا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


اردص اّلم  تشادگرزب  93زور 

93هراشا

نابزرم ریما   / باتفآ یگرزب  93هب 

یجنپ هجیدخ  / 95اردص

هداز ربکا  ریما  / توکلم نیشن  97ردص 

هداز یقت  هبیط  / نیشن 99ردص 

يرو هرهب  101زور 

یجنپ هجیدخ  / کین ياه  101تصرف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  یفقث  راتخم  104مایق 

104هراشا

ییاضر هدیمح  / ار البرک  نزب  104قرو 

یجنپ هجیدخ  / اروشاع 105هاوخداد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دنوادخ ینیمز  109تلادع 

هداز یقت  هبیط  / یهاوخنوخ هب  هنادرم  ... 110

يزوریپ تمواقم و  زور  رهشمرخ ، حتف  113زورلاس 

113هراشا

داژن يدهم  دیما  / رهش مرخ  ات  رهش  نینوخ  113زا 

نابزرم ریما  / نم رهش  114نینوخ 

ییاضر هدیمح  / 117يداتسیا

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نشور ردارب  118ود 

یجنپ هجیدخ  / شتآ نوخ و  120نایمزا 

ییاضر هدیمح  / رگاینخ ياه  لخن  124دایرف 

هداز ربکا  ریما  نم / نارای  نوخ  125زا 

ییاضر ناراب  / هتسکش مه  رد  126یسفق 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ناگراتس 127نیمزرس 

ییاضر ناراب  دیوش / دراو  وضو  128اب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهبزور یلع  دمحم   / عماج دجسم  ياه  132هتسدلگ 
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يربهر هب  هنماخ يا  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  174باختنا 

ییاضر هدیمح  / نطو تشونرس  وت و  ياه  174تسد 

نادامار نیرسن  / 175تبرغ

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دادرخ 177ياروشاع 

تسیز طیحم  یناهج  179زور 

ییاضر هدیمح  / قلعم ياهدود  179يارو 

یجنپ هجیدخ  / ییابیز 180زور 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  184تدالو 
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! ییآ یم  دنمهوکش  204ردقچ 

راتسرپ 205زور 

يداب تهزن  / يربک بنیز  دیشروخ ، تیب  لها  راتسرپ  هب  205میدقت 
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یجنپ هجیدخ  / ینابرهم راد  206ماو 

مادقا ینارماک  مرکا  / تسدکی 207یمیسن 

یقلاخ یلع  / شوپ دیپس  209يوناب 

هداز یقت  هبیط  / شوپ 211دیفس 

يرهوج تاداس  ابیکش  / ربص يوناب  هیاس  213ریز 

ییادز نابایب  یناهج  214زور 
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هداز یقت  هبیط  / ناراب يوزرآ  214رد 

نارمچ یفطصم  رتکد  217تداهش 

217هراشا

يدابآ دوواد  هموصعم  / زیر هراتس  217ناتشگنا 

یناخ میرک  هزمح  / ییانشور رابت  218زا 

مهار رد  مشچ  نم  ار  220وت 

ییاضر هدیمح  / تسا کیدزن  تندمآ  220هدعو 

هداز ربکا  ریما  / هعمج ياه  221هزاورد 

ییاضر هدیمح  / نشور هیاس  نیا  رب  223یکلپ 

یجنپ هجیدخ  / تسا باجتسم  وت  225ياعد 
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زکرم 237هرابرد 
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هرامش 73 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 73

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

داژن يدهم  دیما  / هنابیرغ ياوجن 

(1)

داژن يدهم  دیما 

رب ام  رارصا  راموط  رب  و  نک ، نّیزم  تسوت -  دنـسپلد  هک  هبوت -  تنیز  هب  ار  ام  ياه  لد  تسرف ، دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ !
.نزب نایاپ  رهُم  تسا -  نآ  رد  تا  يدونشخان  هک  هانگ - 

هک تسرف  ورف  یکی  نآ  رب  ار  نایز  ددرگ ، نایز  هب  التبم  یکی  ناـمیایند  نید و  ناـیم  زا  هک  دـش  نآ  رب  ریدـقت  رارق  هاـگره  ایادـخ !
.رادب نوصم  نایز  صقن و  زا  دراد ، رت  نوزفا  ییاقب  هک  ار  يرگید  نآ  تسا ؛ سردوز  شیانف 

هب يرگید  يدنسرخ و  هب  یکی  هک  تفرگ  رارق  يا  ههار  ود  رس  رب  نام  تّمه  مزع و  هاگ  ره  و 

دراد یپ  رد  ار  وت  یتیاضران  هک  هار  نآ  ّیط  رد  ار  نامگنهآ  شاب و  نومنهر  تیاضر  قیرط  هب  ار  ام  دوش ، یم  یهتنم  وت  يدنسرخان 
.نادرگ تسس 

هراومه ینک و  شا  يرای  وت  رگم  دـنیزگ ، یمرب  ار  یهابت  بناج  هراومه  سفن ، هک  راذـگم ؛ او  دوخ  رایتخا  هب  ار  ام  نایم ، نیا  رد  و 
.يرآ محر  وا  رب  وت  رگم  دنار ، یم  نامرف  يدب  هب 

یعیام زج  نامزاغآرـس  هک  یتخاس ؛ راوتـسا  یتسـس  داب  رب  ار  نامدوجو  يانب  يدیرفآ و  یناوتان  كاخ  زا  ار  ام  هک  یتسار  هب  ایادخ !
.تسین يا  هدارا  ناوت و  ار  ام  وت  يرای  يورین  هب  زج  تسا و  هدوبن  هیام  نود  تسپ و 

.نک نامتیاده  تداعس  قیرط  هب  شاب و  نامیاه  لد  یمرگتشپ  تا  يرای  هب  ایادخ !
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.هیداجس هفیحص  مهن  ياعد  زا  یتشادرب  - 1
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.رادب ظوفحم  هانگ  بادرم  رد  ندروخ  هطوغ  زا  ار  نامحراوج  دنبرب و  تسا  تّدوم  فالخ  هچ  نآ  ره  زا  ار  ناملد  مشچ 

يوپاکت ناممالک و  گنهآ  نامنامـشچ ، تاراشا  نامیاه ، لد  يادن  هک  نک  نانچ  نآ  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ایادخ !
راذـگورف ام  زا  دـنک ، یم  تشاداپ  هتـسیاش  ار  ام  هک  یکین  چـیه  هک  اج  نآ  ات  دـننک ، لزاـن  اـم  رب  ار  باوث  همه ، همه و  ناـماه ، نت 

.دنامن یقاب  ناملامعا  باتک  رد  دنک ؛ یم  تباذع  راوازس  ار  ام  هک  يدب  چیه  ددرگن و 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / ما هدمآ  تسرد 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

.منک یم  رواب  ار  اه  هیاس  نیا  همه  نم 

.مدوب شراگدیرفآ  مدوخ  هک  یکیرات  نیا  تسا  نشور  میارب  زور  لثم  ما ؛ هداتسیا  باتفآ  هب  تشپ  هک  مراد  لوبق  دشاب !

؟ ینک رورم  ار  ام  تدوخ  تمارک  هچیرد  زا  دشن  رارق  رگم  اما 

 ... هن رگ  تسا و  باسح  نیمه  يور  ما ، هتسشن  وت  تعسو  یب  روضح  يورب  ور  ما ، هدمآ  ینیب  یم  هک  مه  الاح 

ِلوط مامت  هک  دوب  هدـش  زیربل  منتـشگرب  قوش  ردـق  نآ  یتح  تسا ؛ هدرک  مشوخلد  كاپ  هک  وت  زا  مدینـش  ییاهزیچ  یناد ، یم  رخآ 
نیا نتم  رد  ما و  هدمآ  هداتفین ، یقافتا  چیه  هک  راگنا  تحار ، یمیمـص و  روط  نیا  الاح  ما و  هدیود  سفن  کی  ار  وت  اب  ِتولخ  هداج 

.ما هتسشن  شیاین 

.دیسر یم  وت  هناخ  هب  يا  هداج  ره  ياهتنا  رفس ، لوط  رد  نک  رواب  ما ! هتشگرب  نیبب ، نک ؛ هاگن  ارم 

.وت زا  مدینش  مدید و  اهزیچ  هک  هصالخ  .ینشور  هزاورد  ره  روبع  زمر  دوب  هدش  وت  مسا 

.تسا رتشیب  شا  هدشمگ  دنزرف  رادید  يارب  ردام  قوش  زا  تا ، هدنب  تشگزاب  يارب  وت  قایتشا  يا  هتفگ  هک  ما  هدینش 

نیا و یپ  ار  اجک  نآ  مناد  یمن  اـت  غارچ ، یب  هچ  هک  نیبب  ار  اـم  تقونآ  يرت ؛ کـیدزن  اـم  هب  ندرگ  گر  زا  يا  هتفگ  هک  ما  هدـینش 
.میتشگ یم  وت  لابند  هب  نآ 
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یب عقوت  نیا  ینعی  ما ؛ هداتـسیا  ترامـش  یب  ياه  مدـق  راظتنا  رد  مه  الاح  ما ، هتـشادرب  ار  مدـق  نیلوا  میاه ، ماگ  یناوتان  مامت  اـب  نم 
!؟ تسا وت  ینابرهم  نارک  یب  زا  ییاج 

!؟ دسر یمن  نم  هب  توکلم  همه  نیا  زا  مه  نشور  شهاوخ  کی  نیمه  ینعی 

.مشاب هدمآ  ههاریب  ار  هعفد  نیا  منک  یمن  رکف  منک ؛ یمن  رکف  هن !

.دوب وت  ناشن  اج  همه  هک  هداج  ياج  نیا  ات 

.ما هدمآ  تسرد  ار  هعفد  نیا  مناد  یم 

يداب تهزن  / نم ياه  یکچوک  همه  زا  رت  گرزب  يادخ 

يداب تهزن 

هنایـشآ نآ  لثم  ای  تخیرگ ، یم  نم  تسد  زا  مئاد  هک  دوب  ضوح  لخاد  زمرق  یهاـم  لـثم  میارب  وت ، هب  نتفاـی  تسد  مدوب ، هک  هچب 
.دیسر یمن  نآ  هب  متسد  مداتسیا ، یم  میاپ  ناتشگنا  كون  رب  ردقچ  ره  نم  هک  نادوان  يور  رب  اهرتوبک  هجوج 

هک يا  هراتـس  یکیدزن  هب  يدوب ؛ کیدزن  نم  هب  زونه  وت  اما  دوب ؛ یباوخ  یب  رعـش و  یگدـیروش و  ياه  لاس  نآ ، زا  دـعب  ياه  لاس 
.درک یم  نشور  ار  متارطاخ  ناوید  هناخ ، ماب  يور  رب  بش ، ره 

! يدش رترود  وت  مدش ، رت  گرزب  هچ  ره  نآ ، زا  دعب 

هک ییادـخ  نآ  وـت  هن  متفگ و  یم  وـت  هب  طـقف  ار  میاـه  یگنر  دادـم  ندرک  مـگ  زار  هـک  مدوـب  یـشوگیزاب  هـچب  نآ  نـم  هـن  رگید 
.مدرک یم  ساسحا  منوماریپ  دارفا  ایشا و  همه  زا  رت  نئمطم  ار  تروضح 

ناهانگ گرزب ، ياهوزرآ  گرزب ، ياهاج  گرزب ، ياهراک  گرزب ، ياه  مدآ  زا  رپ  دش ؛ گرزب  ياهزیچ  زا  رپ  مرب  رود و  مک  مک 
 ... گرزب

نایم رد  ار  وت  دـیاش  ای  مدوب ، هتـشاذگ  اج  ما  یگچب  کچوک  ياهزیچ  همه  اب  ار  وت  راـگنا  دوبن ! گرزب  يادـخ  زا  يربخ  رگید  اـما 
.مدوب هدرک  مگ  مگرزب  يایند 

.مدرک یمن  ساسحا  نم  یلو  يدوب ، ینعی  يدوبن ؛ نم  کیدزن  رگید  وت  دوب ، هچ  ره 

لثم دش ؛ رت  گرزب  لاخ  نیا  هک  تشذـگن  يزیچ  اما  دوب ، کچوک  هایـس  لاخ  کی  هزادـنا  هب  ما  یگدـنز  رد  وت  یلاخ  ياج  ادـتبا ،
! كانتشهد قیمع و  لادوگ  کی 
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.دننک رپ  ار  اهتنا  یب  ألخ  نیا  دنتسناوتن  مادک  چیه  اما  منک ؛ ُرپ  اهزیچ  یلیخ  اب  ار  تا  یلاخ  ياج  مدرک  یعس 

.مدیسرت یم  مدوب ، هدرک  ادیپ  وت  اب  هک  يا  هلصاف  همه  نیا  زا  دوبن ؛ گرزب  میارب  وت  يرود  هزادنا  هب  يزیچ  چیه  رگید 

.منک هیرگ  تندرک  ادیپ  يرب  یفلکت ، چیه  یب  هک  کچوک  ردق  نآ  موش ؛ کچوک  هرابود  دش  ثعاب  هک  دوب  سرت  نیمه  دیاش 

ضوح زمرق  یهام  نامه  یکیدزن  هب  دوش ؛ کیدزن  نم  هب  مگرزب  يادخ  هرابود  اما  مهدب ، ار  گرزب  ياهزیچ  نآ  همه  مدوب  رضاح 
.اهرتوبک هجوج  نایشآ  ای 

کچوک و وت  نودـب  ردـقچ  هک  مدـیمهف  نم  تخادـنا و  گنچ  مناج  رب  ندوب  وت  یب  گرزب  درد  نآ  یتقو  اـما  دـش ؛ هچ  مناد  یمن 
همه زا  رت  گرزب  يادـخ  مـگرزب ! يادـخ  ياـه  یناـبرهم  زا  رپ  تـسا ؛ هدـش  رپ  تا  یلاـخ  ياـج  مدرک  ساـسحا  هعفدــکی  مریقح ،

! نم ياه  یکچوک 

یناهبزور یلع  دمحم  / شمارآ لحاس 

(1)

یناهبزور یلع  دمحم 

.یتخاس نشور  ام  رب  ار  تتاذ  تفرعم  زا  یغارچ  يدرک و  نامبیصن  ار  تنارک  یب  ملع  زا  یشبات  هک  ار  وت  شیاتس 

.يدرک تیاده  نآ  هب  ار  ام  يداد و  رارق  تدیحوت  ياه  هزاورد  هب  ام  رفس  هشوت  ار  صالخا 

.نارعاش لایخ  رد  هن  دجنگ و  ناقشاع  مهف  رد  هن  هک  یشیاتس  ار ؛ وت  شیاتس 

.دیابر یم  راد  هدنز  بش  نانیشن  هداجس  لصاو و  نافراع  ياه  همغن  زا  تقبس  يوگ  هک  یشیاتس 

تشحو تبرغ و  رد  ار  ام  دنارذگب و  تمالس  هب  ایند  ياه  هار  هروک  زا  دنک و  نشور  ام  رب  ار  خزرب  ملاع  ياه  یکیرات  هک  یـشیاتس 
.دشاب مدمه  رشحم ، زور 

هک یـشیاین  دـیامیپب ؛ ار  وت  برق  تاجرد  نیرتـالاب  دفاکـشب و  ار  نامـسآ  فقـس  میاـنث ، دـمح و  هک  منک  یم  شیاتـس  ناـنچ  ار  وت 
، دننز یم  قرب  تشحو  سرت و  زا  دنا و  هریخ  اه  مشچ  هک  زور  نآ  رد  ار  ام  ناگدید 

.دنادرگ دنلبرس  دیپس و  ور  ارم  دنشاب ، شیوخ  لمع  زا  كانمرش  هایسور و  ناراکدب ، هک  ماگنه  نآ  دیارایب و 
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.دناسر شمارآ  نما  لحاس  هب  لاعتم ، بر  تمحر  مرک و  راوج  رد  ار  ام  دشاب و  یهلا  كاندرد  شتآ  زا  ام  هدنناهر  هک  يدمح 

.میشاب وا  صاخ  نالوسر  ناروآ و  مایپ  نیشنمه  وا ، ياه  ینابرهم  لوزن  لحم  راگدرورپ و  دیواج  تشهب  رد  نآ ، اب  هک  یشیاتس 

! ام ياوأم  هاگ و  هیکت  هناگی  يا  یهزنم ! یحرش  فصو و  ره  زا  هک  تسازس  ار  وت  شیاین 

ییاضر هدیمح  / زاورپ رد  ندیشک  سفن 

ییاضر هدیمح 

ربخ یب  وت  زا  ناج  مناج و  نورد  رد  يا  »

ربخ یب  وت  زا  ناهج  تسا و  ُرپ  ناهج  وت  زو 

وت هنُک  يایرد  رهوگ  ناگدنیوج 

ربخ یب  وت  زا  نامگ  نیقی و  يداو  رد 

بیصن یب  وت  زا  لایخ  لایخ و  رد  وت  شقن 

« ربخ یب  وت  زا  نابز  نابز و  رب  وت  مان 

! اهلا راب 

.تسا هدیچیپ  مه  رد  ار  ما  هتسخ  ياه  کلپ  تسین ، نشور  هک  ییاوه 

.دوکر همه  نیا  زا  ریگ  متسد  تسین ؛ شیوخ  زا  زیرگ  ياپ  ار  مناوناز 

.مدنموزرآ ار  وت  لصو  هنابات ، یب  هک  شیوخ  رد  ندش  مگ  زا  نک  میاهر  ریگب و  ار  متسد  مدرگ ؛ یم  دیشروخ  لابند 

.ادُزب ما  هنیس  هنیآ  زا  رابغ 

! منک هزات  سفن  تشیاشخب  فاص  ياوه  رد  مزادنیب و  شود  زا  هانگ  راب  هلوک  ات  نک  کمک 

! منزب هرگ  تفطل  ینامسآ  ياه  هخاش  هب  ار  مناتسد  ات  نک  کمک 

.تسا هتخادنا  گنچ  ما  هدرُگ  رب  تملظ  يالویه 

! ایادخ
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.نتشذگ ناوت  هن  تسا ، نداتسیا  ناوت  هن  ارم 

قلطم رون  زا  دـندرگ و  یم  نآ  رد  دیـشروخ  هچ  ره  هک  يریـسم  رد  ات  راذـگب  میوربور  ییاهر ، يارب  يا  هرجنپ  ندـیرپ و  يارب  یلاب 
.مریگب لاب  دنوش ، یم  ریخبت 

! ادوبعم
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ییاهر منز  یم  دایرف  منت ، ياه  هیال  نیرت  قیمع  زا  ما و  هتخود  مشچ  وت  توربج  رب  شیوخ ، زیچاـن  یهت و  ياـه  تسد  زا  نیگمرش 
.ار شیوخ  زا 

.دنازوس یم  ار  منت  هانگ ، ياه  هزادگ 

.ما هتخورفا  دوخ  هک  ار  یشتآ  دنک  یم  شوماخ  وت  تمحر  ناراب 

! ایادخ

.ارم نک  زبس  ما ؛ هتخیوآ  ّتیدبا  دنلب  ياه  هخاش  رب  ار  میاه  تسد 

.ار وت  منک  یم  سح  هشیمه  زا  رت  کیدزن 

.ما هدنکفا  میاه  ماگ  رب  هدوهیب  هک  يدنب  زا  شیوخ ؛ زا  نک  میاهر 

! كاخ زا  منارذگب 

! تتمحر فطل و  لالز  زا  ار  ما  یگنشت  نک  باریس 

.مرادرب رت  مکحم  ار  میاه  ماگ  دیاب 

.ار یناریو  هب  ور  راوید  نیا  نک  يرای  ریگ و  متسد  نکم ، اهر  ارم  تسا ؛ هدرک  نیمک  میاه  هتخای  اه و  هراپ  مامت  تشپ  سیلبا ،

.ناسرب شیوخ  هب  ناهرب و  تاقلعت  زا  ارم  مهد ؛ هیکت  نآ  رب  هک  تسین  یهاگ  هیکت 

داژن يدهم  دیما  / هوکِش هوکُش 

(1)

داژن يدهم  دیما 

.دنک یمن  زارد  تسد  یتشز  هب  زج  دهد و  یمن  نامرف  يدب  هب  زج  هک  مشیوخ  نتـشیوخ  زا  ما  هدمآ  تیاکـش  هب  تدزن  اراگدیرفآ !
.دنک مکاله  وت  رهق  ناتسآ  رب  ات  دناشک  یم  ما  یهابت  هار  هب 

.دنک یم  شوخ  موهوم ، ياهوزرآ  هب  لد  دشارت و  یم  هناهب  هتسویپ 

.دیآ یمن  هار  هب  مناوخ ، یم  شتسار  هار  هب  نوچ  دوش و  یم  لاح  ناشیرپ  دسر ، یم  وا  هب  يدب  ات 

.تسا هدرک  شومارف  ار  وت  دای  تسا و  یگدوهیب  ِيزاب  ِمرگرس 
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.دنک یم  ادرف  زورما و  هبوت ، يارب  دزادنا و  یم  مهانگ  هطرو  هب 
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! اراگدیرفآ

دزاس و یم  نامگ  دب  وت  هب  ارم  دنک ، یم  منوسفا  هک  ناطیـش  زا  دناشک ، یم  ما  ههاریب  هب  هک  ینمـشد  زا  ما ؛ هدمآ  تیاکـش  هب  تدزن 
، ینابز برچ  اب  مدرگ و  شا  هتـسبلد  هک  دیارآ  یم  ار  یگدنز  مدرگ ، نوگژاو  هک  دنک  یم  ما  يرای  دزادـنا ، یم  هروشلد  هب  ار  ملد 

.دزادنا یم  هیاس  وت  زا  يربنامرف  نم و  نایم 

! اراگدیرفآ

.دوش یم  گنر  هب  گنر  دیدرت ، بادرگ  رد  تسا و  هدش  گنس  هک  یلد  زا  ما ؛ هدمآ  تیاکش  هب  تدزن 

دیرگ یمن  راز  راز  ار  وت  فوخ  تسا و  هدیکشخ  شکشا  همشچ  هک  یمشچ  زا  تسا و  نتشیوخ  موش  تشونرـس  ریـسا  هک  یناج  زا 
.درگن یم  راو  هتفیش  دوش ، شدنیاشوخ  هک  زیچ  ره  هب  و 

! اراگدیرفآ

.یهد مناوت  وت  رگم  مریدقت ؛ هتسب  اپ  تسد و 

! یشاب مهانپ  وت  رگم  مراگزور ؛ تامیالمان  ریسا 

ور رد  ور  تا  ینابرهم  اـب  زج  ارم  تسا ؛ رگراـک  يزیچ  ره  رد  هک  تتّیـشم  هب  تسا و  هاـگآ  ناـهن  ياـهزار  زا  هک  تتمکح  هب  ار  وت 
.نادرگن ما  هنتف  ياهریت  جامآ  زاسن و 

.هد مهانپ  هانگ ، لیس  موجه  رد  شاب و  منابهگن  اه  یتخس  رد  نک  ما  يرای  مصخ  ربارب  رد 

مادقا ینارماک  مرکا  / رون ای 

مادقا ینارماک  مرکا 

.مدوخ ياه  تسد  اب  هتخاس  يا  ههاریب  رد  مولعمان ؛ ياه  هداج  رد  مراد  یمرب  ماگ 

.میاه مشچ  رد  هدرک  هناخ  مهبم ، یسأی 

! رضاح نم  ياه  هیناث  ِمامت  رد  يا 

! يراج نم  ياهدنخبل  مامت  رد  يا 

.ار اه  هلصاف  نیا  نک  هاتوک  رود ؛ نآ  زا  نم  هن ! ای  رود ؛ نم  زا  وت  ياضر  بُرق و  ِلزنم  تسا و  جک  نم  ِراب  مناد ، یم  بوخ 

! یهلا
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! دننک یم  ینیگنس  مناهانگ  ِراب  هک  دنتاملک  نیا  دیاش  مشکب ؛ رَس  توکس  هعرج  کی  مهاوخ  یم 
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! دنناشک یم  شیوخ  ِمهبم  يوترازه  هب  ارم  هظحل  ره  هک  دنتاملک  نیا  دیاش 

.مدنب یم  ورف  بل  توکس و  ِنابز  هب  ار  وت  میوگ  یم  رکش 

.منز یم  سپ  ار  تاملک  ِهایس  ربا  مناخرچ ، یم  داب  رد  ار  میاه  مشچ 

.تسا یناراب  نم  ياه  مشچ  ياوه  نونکا ،

.یناراب لالز و  یتاظحل  ِيوس  ما ؛ هدش  يراج  نم  و 

.هانگ همه  نیا  ِمرش  زا  دینک  كاپ  ارم  اهر ! لالز و  ياه  کشا  يآ 

! اراگدرورپ

؟ میاه تسد  هدش  مگ  یگنرکی  ِيوجتسج  رد  مواکب ؛ ار  اهتنا  یب  ِتعسو  نیا  ِياجک 

.تسا یشکرَس  نایصع و  ریجنز  رد  میاه  تسد 

.ما یتشز  یهایس و  زا  راشرس 

؟ نآ رد  ار  میاه  تسد  مهد  زاورپ  هک  وت  بُرق  نامسآ  یبآ  تساجک 

.وت ِتفرعم  توکلم  رد  منزب  ماگ  دیاب 

.مدنب یم  ار  میاه  مشچ 

.دنا هدش  هدیپس  زا  رتدیپس  میاه  تسد  منیب ؛ یم  باوخ 

 ... ای ُرون  ای  .مسیونب  ار  وت  راب  رازه  میوگب و  وت  زا  راب  رازه  دیاب 

ییاضر هدیمح  / شیوخ رد  ما  هدوسرف  هعلق 

ییاضر هدیمح 

.تسا هتخیر  مه  رد  ار  مناج  تیصعم ، ياه  فقس  ریز  سّفنت 

تا يدـنوادخ  هدوشگ  رتچ  هب  شا ، هئطوت  نیگمهـس  هفقو و  یب  شراب  نیا  رد  تسا ؛ هدرک  نیمک  میاـه  هتخاـی  ماـمت  تشپ  سیلبا ،
.مجاتحم
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.ما هداتسیا  کشخ  یتخرد  نوچ 

.تسا هتخیواین  ما  هدیکشخ  ياه  هخاش  زا  يراهب  چیه 

.تسا هتفشاین  ار  منیگنس  باوخ  یکواکچ  چیه  يادص 
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هک یمّنهج  نازادـگ  ياه  هلعـش  مزیر و  یم  ورف  شیوخ  رد  هدوسرف  يا  هعلق  نوچ  دـناهرن ، هاـنگ  همه  نیا  زا  ارم  تا  یناـبرهم  رگا 
.دراذگ یمن  یقاب  ناریو  يرتسکاخ  زج  نم  زا  ما ، هتخورفا  دوخ 

.دزیرگ یم  تمس  رازه  زا  نامز 

.مشیوخ نایغط  ینابرق  نم  .درازآ  یم  ار  محور  ترسح ، نشخ  نهاریپ 

رب مه  ار  ادرف  دیـشروخ  هک  ینک  مراشرـس  ترون  رغاس  زا  هنوگ  نیا  یناوت  یم  هک  ییوت  اهنت  .موش  اـهر  دـنب  نیا  زا  اـت  نک  کـمک 
.تسین یهار  نم  ِتاملظ 

ياهراز هروش  رد  ار  میاه  ماـگ  شطع  یناوت  یم  هک  ییوت  اـهنت  .تا  یناـبرهم  ِلـالز  ِیبآ  رد  ینک  میاـهر  یناوت  یم  هک  ییوت  اـهنت 
.ینک باریس  ندیسر  دیما  هب  تمادن ،

.ما هتساخرب  شیوخ  هّرذ  هّرذ  راکنا  هب  ما و  هدیرب  ناهج  زا  گرزب ! دنوادخ  يا 

! دشاب مناج  قامعا  هب  تسه ، يرفس  رگا  راذگب  اّما  تسین ، ترادید  روخ  رد  نم  ياه  مشچ  رگا  .زورفارب  نم  رد  ار  تدای  شتآ 

! دمدب ما  هتخیر  ورف  ياه  هناش  رب  دیشروخ  راذگب 

 - ! ما یگدیروش  ياه  بش  هنوگ و  نیا  ياهزور  جنر  زا  مرذگب -  قیاقد  كانسرت  باتش  زا  راذگب 

.راشرس تا  ینابرهم  تسا و  شیع  نما  لحاس  هب  ندیسر  مندش ، قرغ  هک  منزب  اپ  تسد و  وت  غیرد  یب  فطل  رد  راذگب 

! هدم رارق  ناراکمتس  هرمز  رد  ما  هدرک  متس  زین  شیوخ  ناج  رب  هک  ینم  یهاوخ ؛ یم  دوخ  هک  هد  رارق  هنوگ  نآ  ارم 

! نیمحارلا محرا  ای 

.مشاب تگرزب  شاداپ  راوازس  ات  شخبب  تعاط  قیفوت  ارم 

.يزادنا نم  هب  یفطل  رظن  رگا  دنک  یم  مراشرس  تشهب ، يوب 

! ادنوادخ

.منزب گنچ  تیاده  نامسیر  هب  هک  نادرگ  مقیال 

.ییوت منابیتشپ  هاگ و  هیکت  اهنت  هک  رادب  منمیا  ساره ، ياه  هماگنه  رد 

.مریگب نایبوّرک  سفن  ياکنُخ  رد  لاب  راذگب 
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داژن يدهم  دیما  / زبس يانمت 

داژن يدهم  دیما 

زا هدرمژپ  تسین ، وت  دنخبل  سکع  هک  يرات  هنیآ  زا  هدز  لد  دوخ ،»  » ياسرف تقاط  راب  ینیگنس  زا  هتسخ 

.ما هتسشن  مبلق  ِیلاخ  يوربور  دنا ، هدش  لئاح  تدای  نم و  نایم  هک  ییاهراوید 

! نابرهم يا 

.دنشاب وت  نارک  یب  ریوصت  باق  هک  تسین  تعسو  همه  نآ  ار  اه  هرجنپ 

! درادن ندمآ  رب  ِرس  ترهم  دیشروخ  راگنا  هک  تسا  هدرک  هنخر  مناج  دوپ  رات و  رد  نانچ  اپرید ، بش  نیا 

.دور یم  منامیا  یناریو  میب  هک  دنا  هدنازرل  نانچ  ار  مبلق  يانب  دیدرت ، بیهم  ياه  هلزلز 

! دنسپم مدیماان  .تسوت  مان  زا  راشرس  ملد  اما  تسا ؛ یهت  متسد 

؟ دراذگ یم  وت  ناتسآ  رب  رس  هداج  مادک  اهتنا ! یب  تعسو  يا 

؟ تسوت يوس  هب  يا  هنزور  هراتس ، مادک  لازیال ! نامسآ  يا 

؟ ددنویپ یم  وت  نما  لحاس  هب  قروز ، مادک  نارک ! یب  رحب  يا 

! ریگب ار  متسد  تسا ؛ داب  ناتسد  رد  ما  هشیر  .مدنناشک  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  اهر  یکدابداب  نوچ  نادرگرس ، ياهداب 

ریـسا مدـش ، شهارمه  وت  دای  سرج  یب  هک  هلفاق  ره  دیـسر و  یتسب  نب  هب  متـشاذگ ، اـپ  نآ  رب  وت  ماـن  تیادـه  یب  هک  يا  هداـج  ره 
.دش یبارس 

! تسرفب یتیاده  رون  مماهوا ؛ توهرب  هتشگمگ  وت ، یب 

تدای هِم  رد  اه  لگنج  دناوت و  تارطاخ  زا  راشرـس  اه  نابایب  .دننز  یم  جوم  ار  وت  روش  اهایرد  دـنراب و  یم  ار  وت  مان  توارط  اهربا ،
! دنسپم منیا  زا  رت  لصاح  یب  تسا ؛ یلاخ  وت  زا  متسد  هک  منم  اهنت  .هتفخ  ورف 

.متسناد یمن  مدوب و  وت  فطل  قورغم  متشاذگ ، زاغآ  هصرع  هب  اپ  هک  زور  نآ  زا 

.نک تیانع  یشیاشخب  هکس  ار  مرقف  یلاخ  هسیک  .مشاب  بیصن  یب  تتمارک  يایرد  جوم  جوم  زا  هنوگچ  مناد  یم  هک  نونکا 
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یجنپ هجیدخ  !/ ریگ همه  تفطل  هیاس  يا 

یجنپ هجیدخ 

.یکیرات هانگ و  رسارس  يا  هتشذگ  زج  منیب ؛ یمن  يزیچ  منک ، یم  هاگن  هک  دوخ  تسد  رود  هب 

.تسا نم  گرزب  کچوک و  تاهابتشا  زا  یّلت  نم  هتشذگ 

.منیب یم  تیصعم  نایصع و  هژاو  هژاو  منز ، یم  قرو  هک  ار  ما  یگدنز  باتک 

« نیملاّظلا نم  ُتنک  ّینا  َکناحبس  تنا ، ّالا  هلا  «ال 

.ما هدوب  ناراکمتس  زا  هرامه  نم 

درگ هزره  وت ، ياه  ییابیز  يور  هب  دـشاب  يا  هچیرد  تسیاب  یم  هک  ار  اه  مشچ  نیا  متـشاد ؛ اور  شیوخ  رب  هک  اـه  متـس  رایـسب  هچ 
؛ متشاداو تهاگرد  ناگناگیب  ناتسآ  زا  یگزویرد  هب  دنشاب ، وت  ناتسآ  سمتلم  دوب  انب  هک  ار  اه  تسد  نیا  مدرک ؛ هانگ  ياه  هچوک 

.رود ِرود  مدناشک ، رود  ياه  ههاریب  هب  دندمآ ، یم  وت  تمس  هب  دیاب  هک  ار  اه  مدق  نیا 

! هداتفا هلصاف  وت  نم و  نیب  ردقچ 

.میآ یم  رافغتسا  ياه  کشا  اب  هبوت ، ياه  ماگ  اب  کنیا  اما 

.میآ یم  مدوجو  ناتسچیه  زا  نم 

.هتفر جارات  هب  ياه  تصرف  زا  زیربل  هدوهیب ، ياه  یگّرمزور  زا  راشرس  میآ ؛ یم  ما  یتسه  دابآ  اجکان  زا  نم 

وت تمارک  فطل و  ناما  یب  زیرکی و  ناراب  ریز  ناشک ، ناشک  ار  دوخ  نت ، سفق  هیلا  اهتنم  زا  میآ ؛ یم  اه  یهایـس  تسد  رود  زا  نم 
.ما هدروآ 

.تسا نم  ياه  یسک  یب  نابیاس  هانپ و  ناج  وت ، فطل  هتسویپ  تارطق  نیا 

.مگرزب کچوک و  ناهانگ  زا  نم ، زا  ارم  نک  ریهطت 

! مشاب وت  قرغ  راذگب 

! نک رادیب  ار  مدوجو  رد  هتفخ  ياه  هناورپ 

! نک يروآدای  نم  هب  ار  ما  یگدنرپ 

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


.شخبب هرابود  يزاورپ  تصرف  نم  هب  دوخ ، تبحم  ياهتنا  یب  تعسو  رد 
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! منک نیرمت  ار  زاورپ  راب  نیمدنچ  يارب  راذگب 

! نک ادج  نم  زا  ار  نم 

مزیخرب ياج  کنیا ز  مه  هک  ات  هاوخب 

مزیگنارب ناهج  رد  يا  همهمه  روش و  و 

! مشاب وت  کیدزن  راذگب 

.تسین راگزاس  نم  ترطف  قاذم  اب  ما ؛ هدیشچ  ار  وت  زا  يرود  خلت  معط 

! نک دنلب  اج  زا  ارم  شاب و  دولآ  هانگ  ياه  تسد  نیا  ریگتسد  هدب ، روضح  هزاجا ي  نم  هب  ناشچب ؛ نم  هب  ار  تبرق  توالح  راب  نیا 

.مناوخ یم  ار  وت 

.رون زا  دوش  یم  رپ  كدصاق ، زا  دوش  یم  رپ  هناورپ ، زا  دوش  یم  رپ  مناهد  مرب ، یم  هک  ار  تمان 

.ار تروضح  نشور  عمش  میآرد  فاوط  هب  ات  موش  یم  هناورپ  نم  .هناورپ  زا  راشرس  مناتسد  دنوش ، یم  هناورپ  زا  رپ  منامشچ 

.وت زا  رون ، زا  دوش  یم  رپ  مدوجو  يوت  رد  وت  ياه  نالاد  یناوخ و  یم  ارم 

مه هب  هیبش  يزیچ  رازیلاـش ، ناـیم  رد  میـسن  شزو  هیبش  يزیچ  ناراـب ، شزیر  هیبـش  يزیچ  يزیر ؛ یم  ورف  نم  رد  مارآ  هتـسهآ و  وت 
.لحاس ياه  هرخص  هب  ایرد  جاوما  ندروخ 

.يا هطساو  چیه  یب  منک ؛ یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  وت  نم 

.منک یم  سح  مدوجو  هیلا  اهتنم  ات  ار  وت  نم 

.موش یم  وت  تسدکی ، نم  يزیر و  یم  ورف  نم  رد  مارآ  مارآ  وت 

.مسر یم  باتفآ  هب  وت ، هراشا  هب  هک  متسه  يا  هّرذ  نم  کنیا 

« مَُکل بجتسا  ینوعدا  : » ریگ همه  تفطل  تمحر و  هیاس  يا 

ینک بان  يالط  مه  ارم  هک  دوش  یم  هچ 

.ینک باجتسم  وت  ار  نم  شهاوخ  اعد و 
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.نادرگمرب دیماان  تا  هناخ  رد  زا  ارم  ما ؛ هدمآ  تا  ینابرهم  عمط  هب  نم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / روضح فطل 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.مقشاع کی  مه  زونه  میاه ، یهایسور  همه  اب  میاه و  تلفغ  همه  اب  میاه ، یسک  یب  همه  اب  میاه ، یسپاولد  همه  اب 
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! دوش هتفرگ  نم  زا  گرزب  ِداقتعا  نیا  هک  ادابم 

! دوش شوماخ  نم  رد  دنلب  رواب  نیا  ادابم 

.دریگن نم  زا  ار  میاه  کشا  هک  مهاوخ  یم 

! هدننازرل ياهدابدنت  ریسم  رد  مدوخ  روضح  زا  مسرت  یم 

! مهوت یکیرات و  رسارس  ریسم  زا  مسرت  یم 

رد میاه  هیناث  هک  منکن ، هیرگ  ار  دوخ  کیرات  هتشذگ  مبوکن و  اه  گنس  رب  رس  هنوگچ  اه ! یبوخ  يادخ  يا 

؟ تسا هدش  مگ  کیرات  يا  هتشذگ 

.تسا تعاجش » ، » وت زا  سامتلا  هک  نآ  لاح  تسین ؛ یگدنمرش » » زج يزیچ  ریغ ، زا  اّنمت  هک  ار  میاه  یسک  یب  منکن  هلان  هنوگچ 

.ینک یمن  میاهر  اه  یکیرات  رد  ینک و  یمن  میاوسر  هک  مهاگآ  ما ؛ هدناوخ  ما  ییاهنت  مزب  هب  ار  وت 

! هانپ رس  نیرخآ  نیلوا و  يا 

! یگدنز دیما  نیرخآ  نیلوا و  يا 

دنبلط ناناج  تبحص  ناهج  ود  زا  نافراع  »

دنبلط نامیلس  کلم  ادِگ ، نامشچ  گنت 

ار هفیاط  نآ  لد  لها  دنکن  یتافتلا 

« دنبلط نامیلس  کلم  اقل  رهب  زا  هن  هک 

؟ ینک زاب  ام  تمس  هب  يا  هنزور  هک  دوش  یم  هچ  بیغ ، ناهنپ  ياهرد  زا 

! ییامن شیوخ  بیر » ال   » مرحم ار  ام  هک  دوش  یم  هچ 

.مشاب هتشاد  ار  توکلم  لالج  ندید  ِناوت  ادرف ، هک  زیرب  منامشچ  هساک  رد  مرش  هعرج  هعرج  ریذپان ! فصو  ِنابرهم  يا  ادخ ! يا 

؟ منیب یم  ار  اه  هار  یهایس  هک  موش  گنتلد  هنوگچ  ریغ  زا  مشیوخ و  هدننک  هابت  دوخ  هک  ملان  هچ  ریغ  تسد  زا  یهلا !

.تسام ینادان  یتسس و  زا  دریگ ، هناخ  ماقُم  الاو  نیا  رد  يریغ  رگا  تسین و  وت  ریغ  یسک  روضح  هناخ  لد ، یهلا !
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.دشاب هتشاد  ریغ  ياوه  ملد  هک  دنسپم  سپ  دشاب ؛ لد  هناخ  رد  يریغ  يدنسپ  یمن  هک  مناد  یم 

هد یسانش  قح  رون  ار  مشچ  »

هد یسانش  قح  شوه  ار  شوگ 

ییوج قح  يوجتسج  ار  بلق 

هد ینامسآ  قزر  ار  حور 
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نادیواج یگدنز  ار  رمع 

هد یناف  رمع  هب  یقاب  ناج 

تسام شناد  ردق  هب  ینعم  ظفل و 

هد یناعم  ام  ظافلا  هب  وت 

دیاش یم  هچنآ  دیاب ، یم  هچنآ 

هد یناد  هچ  نآ  مینادن ، ام 

تاجاحلا یضاق  تنا  ّکنإ 

«. تاجرّدلا عفار  بیغلا ، ملاع 

ییاضر ناراب  / تمحر ِراس  هیاس 

ییاضر ناراب 

! ریذپ هبوت  میرک  يا 

تسوت رهق  ِخزود  ياه  لاچهایس  زا  رت  کیرات  مناج ، هرهچ  هچ  رگا 

، دنا هتخادنا  اپ  زا  ارم  ناهانگ ، موجه  هچ  رگا  و 

.تسا هدنام  هدنز  ملد  رد  زونه  وت ، ِناسحا  فطل و  هب  دیما  اّما 

! افوئر

؟ ار یهارمگ  دهد  هانپ  هکنآ  تسیک  وت  زج 

؟ دنیب نایصع  زاب  دیاشگب و  هبوت  ِرد  راب  ره  هکنآ  تسیک 

! نیملاعلا بر  ای 

.دراد قلعت  وت  هب  یتسه  هک  نانچمه  تسوت ؛ ِنآ  زا  ششخب 

!؟ دشاب ما  یگدنب  ِراوازس  هک  مروآ  يور  هک  هب  وت ، ِتیانع  ِهاگرد  زا  زج 
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؟ مزودب هک  ترفغم  تمحر و  هب  مشچ 

! تسا یگشیمه  تتمحر  فطل و  هک  يا 

! بایرد تسا ، يراج  تناگدنب  يانشور  ِهوبنا  رد  هک  ار  یکیرات  هرذ 

.منیشنب وت  ِتیانع  ِباتفآ  ِراس  هیاس  رد  هشیمه  ات  راذگب  تا و  ییایربک  ِمیرح  هب  ارم  نک  توعد 

هداز یقت  هبیط   ... / ریگتسد يا 

هداز یقت  هبیط 

يوب زا  زیربل  شیاین ، میسن  ره  موش و  یم  وت  رکذ  حیبست و  ياه  هظحل  تسمرس  یگدنز ، عولط  ره  اب 

.تسوت تاجانم  شتسرپ و 

ص:14

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا یگدنب  تیدوبع و  هب  هرابود  يدنگوس  متاملک ، تسا و  تکرح  رد  وت  تمس  هب  مدوجو ، تاّرذ 

.مبایرد ار  وت  ضحم  ییانشور  هک  منآ  زا  رت  کیرات  تفص ! ره  زا  هتساریپ  يا 

! زاون هدنب  راگدرورپ 

.لاب وت  زا  زاورپ ، هچ  ره  دریگ و  یم  روش  وت  زا  زاین  زار و  هچ  ره  هک  ار  ما  یگدنب  گنهآ  زاونب 

! یگدنز حور  رب  يراج  تردق  يا 

.ما هنشت  حور  رب  ار  تفطل  یتسمرس  ماج  زیرب 

.مهن یتسه  قیرط  رب  ماگ  وت ، روضح  یب  وت ، یب  هک  منآ  زا  رتریقح 

.ندیسر ياه  هار  هروک  نیا  رد  متلفغ  ياه  هظحل  ِدولآ  رابغ  هک  منآ  زا  هتسخ 

.ما هدرک  مگ  هناشن  همه  نآ  دوجو  اب  ار  هار  هک  منآ  زا  هدنمرش 

.ار متشگزاب  هبوت و  تقاط  یب  ياه  تسد  ریگب  ماه و  مشچ  یکیرات  رب  ار  تتیاده  رون  ناشفیب 

! ادنوادخ

یمن زگره  مکچوک  ياـه  ماـگ  تهاـگرد ، یگدنـشخب  دوبن  رگا  تفاـطلا و  تعـسو  تمحر و  ياـهرد  دوبن  رگا  یناد ، یم  بوـخ 
.دنارب ولج  هب  ارم  تسناوت 

! ماوت یلاوح  رد  اه  ینادرگرس  نیا  هتشگرس  ردقچ  هآ ،

! اراگدرورپ

وت رگا  دوب  دـهاوخ  یتخـس  ياـه  هظحل  هچ  .مدرگ  زاـب  وت  يوس  هک  هاـگ  نآ  ییاـهنت ، زیگنا  ساره  ياـه  هظحل  نیا  رد  ارم  باـیرد 
! لاح همه  ره  رد  رضاح  يا  یشابن ،

! یهلا

.وت تمس  هب  میاه  ماگ  ِمدق  مدق  میاه و  هیناث  ِسفن  ْسفن  میاهزور و  یسک  یب  ياه  هّرد  رد  مبلط  یم  ار  وت  هشیمه  روضح 

!؟ یگریت ره  هدنهد  الج  ییوت  هک  میوشب  تا  یگدنب  زا  تسد  هنوگچ  اه و  شیاتس  دنوادخ  هناگی  ییوت  هک  متسرپن  ار  وت  هنوگچ 

! راذگن اهنت  تتیاده  ریسم  رد  ار  هتسخ  حور  نیا 
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! نک انشآ  تدوخ  اب  ار  شیوخ  اب  هناگیب  نیا 
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نادامار نیرسن  / هاگن سامتلا 

نادامار نیرسن 

.میاه تسد  ِیلاخ  اب  میآ ؛ یم  وت  غارس  یهلا !

تلفغ و زا  نیگنـس  يراب  هلوک  اب  میاه ، کشا  رد  هتـسشن  سامتلا  اب  مبلط ؛ یم  ار  وت  میولگ  رد  هتـسکش  ضغب  اب  منز ؛ یم  تیادص 
! هابتشا نایصع و  رمع  کی  زا  هدیمخ  یتشپ  اب  هانگ ،

رهم هرتسگ  يوس  هب  ور  هظحل ، ره  رد  مکچوک ، هرجنپ  تسا و  يراج  تساسحا  یبآ  ِتمس  هب  ماش  حبـص و  ره  مهاگن ، لالز  یهلا !
.دراد وت 

.یجنگ یمن  فصو  رد  وت 

نت سفق  ینادـنز  نیا  رب  ار  تتداـبع  ینیریـش  نک و  دوخ  رطعم  روضح  زا  راشرـس  ار  متوـلخ  ییاـهنت و  ِبش  قـشع ! ِیهاـنتی  ـال  يا 
! ناشچب

؟ دوش یم  زاب  تهاگن  نامسآ  تمس  هب  هک  يا  هرجنپ  شوغآ  تساجک  نوقباسلا !»  » ناوراک زا  ما  هدنام  اج  یهلا !

؟ دنک مرورس  رون و  رسارس ، دباتب و  نم  رب  هک  یسدقم  ضیف  تساجک 

؟ دشخبب منتفکش  روش  هک  شخب  یتسه  يامرگ  نآ  تساجک 

! تلالج ّزع و  هاگراب  رد  يریذپب  ارم  هک  مراد  تسود  ما ؛ هدرک  زاب  وت  هاگرد  هب  زاین  هداجس  کنیا  نم ! نابرهم 

.يربب شیوخ  يوس  هب  مدق ، هب  مدق  يریگب و  ار  میاه  تسد  هک  مراد  تسود 

.یهانپ یب  جوا  رد  يراذگن  میاهنت  ألخ و  رد  ینکن  میاهر  ییادزب و  ما  هتسب  راگنز  هنییآ  زا  رابغ  هشیمه ، لثم  هک  مراد  تسود 

.ناهانپ یب  همه  هانپ  يا 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

يدجسم میهاربا   / مالس ات  مایق  زا 

يدجسم میهاربا 

هماقا

«. هولصلا یلع  ّیح  « ؛ تسا یگزات  یباداش و  شورس  هک  ییادص  مونش ؛ یم  ییادص  .موش  هزات  مهاوخ  یم  ما ؛ هدرمژپ  ما ، هتفرگ 

.نک زاورپ  شمارآ ، یبآ  نامسآ  ات  لاب ، دیپس  زامن ، اب  وش ؛ هدنز  زامن  اب  ایب و 

« حالفلا یلع  ّیح  »

«. لمعلا ریخ  یلع  ّیح  « ؛ راک نیرتهب  یگیاسمه  رد  یگدنز  کی  یتخبدیپس و  اب  هارمه  یباداش  کی 

.مزیخرب زبس  يرفس  زاغآ  هب  ات  درب  یم  اه  یبوخ  هنایاپ  هب  ارم  هک  يزامن 

«. هالصلا تماق  دق  « ؛ مزیخرب دیاب 

.مراپسب نیرت  نابرهم  هب  لد  منک و  مایق  دیاب 

«. ربکا هللا  « ؛ ییآرد فصو  هب  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت  هک  منز  الص  يربخ  هب  ار  نامدرم  یگشیمه ، رهشالاب  رد  میوجب و  ار  وت  دیاب 

« هّللا الا  هلا  ال  « ؛ تسوا ِنآ  زا  تسه ، هچ  ره  هک  تسا  یکی  طقف  ایند ! يزاجم  نابحاص  يا 
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ّتین

.متسیا یم  وت  هاگشیپ  رد 

.ما هدرک  ناشن  ار  وت  هناخ  طقف  تهج ، راهچ  زا 

.میآرد تا  هناخ  هب  تدنلب ، مان  نتفگ  اب  ات  متسیا  یم 

مارحالا هریبکت 

.دنور یم  هژر  اه ، هژاو 

.منک نایب  يا  هژاو  اب  ار  وت  ات  مشوک  یم 

! هن ناراب ؟... 

! هن نامسآ ؟... 

؟...  یبآ

.تادوجوم همه  رهوج  یلصا و  وت  ضرع و  تسا و  گنر  طقف  مه  یبآ  هن !

.مناوت یمن  هن !

.منک یم  رورم  ار  تیاه  مان 

 ... ریدق دیجم ، میحر ، نامحر ،

« هللا  » .زبس حیبست  کی  ياه  هناد  نوچ  دنیابیز ؛ همه 

.مروآرد شفصو  هب  مناوت  یمن  نم  اما  تسا ؛ عمج  نآ  رد  تیاه  مان  همه  هک  یمان 

.ییآرد فصو  رد  هک  ینآ  زا  رترب  وت  ربکا ؛» هّللا  »

.موش یم  مِرُحم  رارقا ، نیا  اب 

.منک یم  مارح  دوخ  رب  وت ، اب  مّلکت  تذل  زج  ار  اه  تذل  همه 

شیاتس دیلک 
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؟ یهد یم  نخس  هزاجا  درب ؛ یم  ار  وت  مان  وت و  اب  سنُا  يوپاکت  رد  دخرچ ، یم  نابز 
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« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

.منک تشیاتس  مهاوخ  یم  مهاوخ ؛ یم  دورو  نذا  توکلم ، ناتسآ  هب  ندیسر  يارب 

« نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلا  »

.يا همه  راگدرورپ  هک  وت  تسا ؛ وت  نآ  زا  شیاتس  يرآ !

«. میحّرلا نمحّرلا  « ؛ نابرهم يا  مدنمزاین ، تخس  ترهم  هب 

«! نیدلا موی  کلام   » يا ریذپب ، ارم  نادرگرب و  تدوخ  تمس  هب  ار  مهاگن  يدناوخارف ؛ تدوخ  يوس  هب  ارم 

«. نیعتسن كاّیا  و  ، » نک مکمک  سپ  مسرت ؛ یم  یلو  دننم ؛ يرادافو  ناشن  نم ، ياه  « دبعن كاّیا  »

؟ میایب دیاب  وس  نیمادک  زا 

؟ دناسر یم  وت  هب  ارم  هداج  نیمادک 

«. میقتسملا طارصلا  اندها  « ؟ ییامن یم  مهار  دنرایسب ؛ ابیرف ، هدننک  هارمگ  ياه  هداج 

.مسر وت  هب  رتدوز  ات  هدب  مناشن  ار  هار  ِنیرت  کیدزن 

تمعنا نیذلا  طارص  ، » یتخبشوخ نشور  هداج  هب  يداد  ناشهار  يدوب و  ناشیامنهار  وت  هک  نانآ  اشوخ 

دندش زبس  وت  تبحم  ناراب  شراب  ریز  هک  نانآ  مهیلع ؛»

! زگره ییادج 

.مشاب وت  اب  هشیمه  مهاوخ  یم  ریگن ، نم  زا  ار  تا  یتسود  تذل 

«. مهیلع بوضغملا  ریغ   » منک تا  ینامرفان  مهاوخب  هک  منآ  زا  رت  ناوتان  وشن ؛ نیگمشخ  میاه  يدب  رب 

.منک مگ  هار  هک  نیا  زا  نارگن  یهارمگ ، بش  یهایس  زا  نارگن  منارگن ؛

«. نیلاّضلا و ال  « ؛ هاوخم ناهارمگ  زا  ارم  شاب و  مرانک  نم ! ِيانشور 

دیحوت هروس 

.زاین اپارس  چیه ، یهت ، رفص ، تیاهن  یب  مرفص ؛ نم 
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«. دمصلا هللا  « ؛ يزاین یب  يا ، همه  یلو  یکی ، یتسه ؛ دَحَا »  » وت و 
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مل « ؛ مبای یم  وت  اب  ار  شیوخ  یلو  یتسین  مشیوخ  . (1) موش یم  رتالاب  همه  زا  مریگ و  یم  جوا  .مریگ  ياج  وت  رانک  رد  ات  مشوک  یم 
«. دَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو   » .یتسین ما ، هتشاد  ناشتسود  نونک  ات  هک  نانآ  زا  کی  چیه  هیبش  وت  دلوی .» مل  دلی و 

.ینادرگرس یگدوهیب و  یگتشگمگ ، اه  لاس  زا  دعب  ما ، هتفای  ار  دوخ  رگید 

عوکر

.ما هدرک  مخ  رس  تا ، يراوگرزب  یگرزب و  ربارب  رد 

يا هرهـش  یگرزب  یکاپ و  هب  هک  وت  یهد ؛ متاجن  یناوت  یم  وت  مدـش ، هتـسکش  تربارب  رد  .تسا  نم  هانگ  راـب  ینیگنـس  ناـشن  نیا ،
«. هدمحب میظعلا و  ّیبر  ناحبس  »

.منک یم  دنلب  رس 

«. هدِمَح نمل  هللا  عمس  « ؛ يا هدینش  ما ، هدرک  يراج  نابز  رب  رورم و  لد  رد  هچ  نآ  همه  مناد  یم 

هدجس

.ما هتفرگن  مارآ  زونه  ندوب ، وت  اب  ياه  هقیقد  زا 

تسا و نم  زاورپ  نامـسآ  هک  ادخ  هب  كاخ ؛ ادخ و  هب  مشنیرفآ ؛ هیام  مراگدیرفآ و  هب  رت  کیدزن  .موش  رت  کیدزن  دهاوخ  یم  ملد 
«. هدمحب یلعالا و  ّیبر  ناحبس   » .مهاگدورف هک  كاخ  هب 

؛ هاتوک هظحل  کی  طقف  دیـشخبب ! یهاوخرذـع ، هظحل  کی  هبوت ، گـنز  مهاوخ ؛ یم  شزوپ » گـنز   » کـی نتـشگرب ، هراـبود  يارب 
«. هیلا بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  »

.تخادرپ مهاوخ  وت  حیبست  هب  لبق  زا  رت  تحار  راب ، نیا  و 

تونق

.ار ما  یگراچیب  مهد  تناشن  ات  مریگ  یم  وت   (2) یبوخ هاگ  هدعو  يوس  هب  ار  یهت  ياه  تسد 
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ِیف اِنتاَء  انَّبَر  ، » ارـس ود  يارب  يا  هفحت  دـنک ، مزاین  یب  هشیمه  يارب  هک  يا  هفحت  يزیرب ؛ نآ  رد  يا  هفحت  اـت  مراد  یم  هگن  ردـق  نآ 
«. ِراّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخَْألا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا 

دهشت

مایپ ياهزور  نیزاـغآ  رد  تبحم  قشع و  روآ  ماـیپ  هک  يا  هدـعو  ناـمه  تسا ، يراگتـسر  نتـسر و  دنـس  تا ، یگناـگی  هب  یهاوگ 
«. اوُِحْلُفت هّللا  اَِّلا  َهلِإ  اُولُوق ال  : » درک نیقلت  ملاع  همه  هب  شا ، یناسر 

و هل » کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » يا هناد  کـی  رهوگ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ما و  يراگتـسر  لاـبند  هب  نم ، کـنیا 
رون زا  يرهُم  سپ  هلوسر ؛» هدبع و  ادمحم  ّنا  دهـشا  و  : » تسا یتخبـشوخ  یکاپ و  کیپ  یگدنب و  نیّرز  لادم  هدنراد  (ص ،) دمحم

«. ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَأ  : » منز یم  ما  یهاوگ  دنس و  نیا  رب 

هعبرا تاحیبست 

(. رَبْکَأ ُهّللا  َو  «، ) هّللا اَّلِإ  َهلِإ  َو ال  «، » ِهِّلل ُدْمَْحلاَو  «، » هللا ناحبس  « ؛ ینیچ یم  مه  رانک  ار  حیبست  ياه  هناد 

رانک رد  مه و  اب  همه  رگید ، راب  کی  .ینک  یم  ناش  عمج  اـج  کـی  يدروآ ، یم  ناـبز  رب  روضح  ياـه  هظحل  رد  هک  ار  ییاـه  هناد 
.دنرتابیز هنوگ  نیا  مه ؛

.دنسرب هدزاود »  » هب ترکذ  ناگرامش  ات  ینک  یم  رارکت  راب  هس 

.دوش یم  زاغآ  سیدقت  هیزنت و  زا  رکذ ، يابیز  ياه  هناد  نیا 

يریذپ یم  و  هّلل ) دمحلا  و  : ) ییاتس یم  ار  شتسادق  یکاپ و  هاگ ، نآ  هللا ؛) ناحبـس  : ) راگنز رابغ و  هچ  ره  زا  یناد  یم  شکاپ  لوا 
رت و گرزب  وت ،  » هک یهد  یم  الـص  هشیمه و  يارب  راب  کی  يوش ؛ یم  شدـیرم  ماجنا  رـس  و  هللا ) الا  هلا  و ال  : ) تسین یـسک  وا  زج 

(. ربکا هللا  و  : ) یفیصوت ناگژاو  زا  رترب 

رخآ هدجس 

َكَدـْبَع ْمَحْرِإ  ، » تمان تفاطل  هب  منک ، یم  ما  یتسـس  فعـض و  هب  فارتعا  هک  کنیا  فیطل !» ای  « ؛ دـنا هدـش  فیطل  ردـقچ  اه  هژاو 
« َفیِعَّضلا
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.يونش یم  هک  مناد  یم  تمناوخ ؛ یم 

.يراد متسود  هک  مناد  یم  تمهاوخ ؛ یم 

.یتسین رود  هک  مناد  یم  تمیوج ؛ یم 

.ماوت دزن  رگید  يا  هظحل  هک  مناد  یم  منک ؛ یم  چوک  تیوس  هب 

.يا هدیشاپ  میاه  هنوگ  رب  هک  یمنبش  ياه  هناد  اب  میور ؛ یم 

.ما هدیسر  لد  هاگرارق  هب  نوچ  مریگ ؛ یم  رارق 

.نشور یبآ  نامسآ ، سنج  زا  یگنر  دشاب ؛ وت  يارب  دیاب  هک  هچ  نآ  ره  هب  منز  یم  گنر  موش و  یم  شاقن 

مالس

«، نمیَهم نمؤم  مالـس   » ترـضح اب  ملکت  ینیـشنمه و  زا  یهاوخ  یم  هک  هاگ  نآ  تسه ؛ مه  نایاپ  هاگ  تسین ؛ زاـغآ  هشیمه  مـالس ،
.يوش ادج 

.یهد یم  نایاپ  سنا ، تمالس و  زا  رپ  زبس  رفس  هب  تشاد ، ییانشآ  شوخ  يوب  هک  یمالس  اب 

( ُهتاکََرب ِهّللا َو  ُهَمْحَر  ُِّیبَّنلا َو  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : ) قشع رادیپس  ریفس  نیرتهب  رب  مالس 

( نیِِحلاّصلا ِهّللا  ِدابِع  یلَع  اْنیَلَع َو  ُمالَّسلَأ   ) دنا یمئاد  روضح  رطع  هب  رطعم  هک  نانآ  مالس ؛ لها  رب  مالس 

(. ُهتاکََرب ِهّللا َو  ُهَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَأ   ) بّرقم بوخ  ِياه  هتشرف  رب  مالس  اه ، یبوخ  ناراگزومآ  نابوخ و  همه  رب  مالس  و 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نک ادیپ  تدوخ  رد  ار  وا 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

.نک هیده  كاخ  نیا  ینابرهم  هب  ار  تا  یناشیپ  يرآ ،

هب تسخن ، دـیاب  جوا  يارب  تسادـیپ ، اه  هناورپ  نیا  همهمه  اه و  هنوپ  نیا  هاگن  زا  هک  روط  نآ  اّما  مه ؛ نم  دـیآ ، یمن  تداـی  هک  وت 
!؟ يرادن رواب  دنا ، هتفر  نامسآ  ینامهم  هب  هنوگ  نیا  وت ، نم و  زا  شیپ  همه ، .یسرب  دورف  نیا 
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يدرس هب  ار  وا  دوب  هک  هچ  ره  بیس ...  نآ  مناد  یمن  ای  مدنگ  نآ  ّتیدبا  هسوسو  یتقو  نک ، رورم  ار  مدآ  تولخ  ياه  هظحل  نیمه 
ار وا  عوشخ ، دورف و  نیمه  دوب ، هدز  رَپ  شنامـشچ  هناـخ  زا  مه  تشهب  نوگژاو  سکع  یّتح  هک  یتقو  درپس ، كاـخ  نیا  ییاـهنت  و 

.دیچیپ جوا  نیا  ساکعنا  رد 

یب هرطاخ  دوب  هدـش  دـیاش  وت ، نم و  زاورپ  الاح  هک  دـش  یمن  دـلوتم  هطبار  نیا  رگا  .دـش  كالفا  ینابرهم  ناـمهم  كاـخ ، زا  مدآ ،
.اه هتشرف  ِگنر 

تفه ینیشنمه  زا  وت ، زاین  ياه  تسد  نایم  هلـصاف  زا  دوش ؛ یم  عورـش  نییاپ  نیمه  زا  نامـسآ  نکن ، هاگن  ار  ترـس  يالاب  ردق  نآ 
.تتکرح مالک و  هاگن و  ره  زا  تیایر و  یب  شیاین  ره  نشور  ياه  هژاو  زاورپ  زا  كاخ ، نیا  تداهش  اب  تمسج  عضوم 

.یفرط یسک  هچ  اب  ینادب  دیاب 

.يربخ یب  وت  دوش و  یم  دلوتم  وت  رد  شدای  یمدزاب  مد و  ره  اب  هتفرگ ؛ ارف  ار  تدوجو  همه  وت ، فرط 

.نک ادیپ  تدوخ  رد  ار  وا  شا  ینیب  یمن  هک  هدش  کیدزن  وت  هب  ردق  نآ 

داژن يدهم  دیما  / نامسآ نارفسمه 

داژن يدهم  دیما 

.نارازگ زامن  رب  مالس  و  ... 

 ... ربکا هّللا 

.وا زج  هچ  ره  رب  تسه ؛ هک  هچ  ره  رب  هرسکی  ینز  یم  ریبکت  راچ 

.ّتیدبا زبس  هشیمه  ياه  غاب  يوس  هب  میقتسم  يا  هداج  یهن ؛ یم  هداج  رد  ياپ  يراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  تدوخ 

اشامت هب  وت  رد  ار  دوخ  تمامت  دوبعم ، ترضح  ات  يوش  یم  يا  هنیآ  يدنب ؛ یم  تماق  ادخ  مان  يوربور 

.دنیشنب

نمحرلا هّللا  مسب  یناـبرهم : ضحم  ضحم و  یناـبرهم  ماـن  هب  تسوا ، زا  تسه  هچ  ره  هک  وا  ماـن  هب  تسود ؛ ماـن  هب  .یتفا  یم  هار  هب 
...میحرلا

.يدنوادخ رهم  هتسیاش  کنیا ،
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.دشاب زاب  تنورد  مشچ  رگا  تسین ؛ يا  هدرپ  تسا ، هداتسیا  جارعم  يادنلب  رب  هک  وا  وت و  نایم  کنیا ،

.ینک اّنمت  قلطم  يداه  زا  ار  تیاده  ات  يوش  یم  بلط  تسد  اپارس  یتفا ؛ یم  هار  هب 

.دناشنب ورف  ار  تحور  شطع  دنک و  رتار  تناج  ماک  قلطم ، میرک  تمارک  يایرد  زا  يا  هرطق  ات  يرب  یم  شیپ  ار  تا  هلایپ 

.ینک میظعت  ار  يدنوادخ  ِتیاهن  یب  رادقم ، یب  يرفص  نوچمه  ات  يوش  یم  مخ  یتفا ؛ یم  هار  هب 

.يوش یم  يدنوادخ  هاگرد  هقلح  ییاس و  یم  كاخ  رب  یناشیپ  يدنویپ ، یم  لصا  هب  یتفا ، یم  كاخ  هب 

.يرادن چیه  رقف  زج  قلطم ، ینغ  ربارب  رد 

.دشاب وا  همه  ات  يوش  یم  چیه 

.ییوا زا  راشرس  کنیا ، يراد ؛ یمرب  كاخ  زا  رس  یتفا و  یم  هار  هب 

.راشرس یتیدبا  هنیآ : رد  هنیآ  يا ؛ هتسشن  هنیآ  يوربور 

.تسا هدیشوپ  گنر  زا  یسابل  هک  تسا  يدمرس  رون  نامه  تسه ، هچ  ره  يا ؛ هدیدن  چیه  وا  زج  هک  یهد  یم  تداهش 

.تسا دورف  هاگ  کنیا ، يا و  هدرک  نامسآ  تفه  رد  يریس 

.تسادخ هفیلخ  راظتنا  رد  نیمز ،

سنج زا  يرفس  زا  هک  تا  ینامسآ  نارفسمه  مامت  رب  ینک  یم  مالـس  .قلطم و  هفیلخ  لماک ، ناسنا  ادخ ؛ هصالخ  رب  ینک  یم  مالس 
.دندرگ یم  زاب  وت ، رفس 

.زبس رد  زبس  تسا ، هدش  رگید  گنر  نیمز ، ییآ ؛ یم  دورف 

.تسا هتفکش  تا  هنیس  نورد  رد  هک  تسا  يا  هنیآ  شتاغوس  هک  يا  هدرب  نایاپ  هب  ار  ینامسآ  رفس 

.يوش یم  رتکیدزن  رای  لزنمرس  هب  لزنم  هدفه  زور  ره 

.نارازگزامن رب  مالس  و  ... 
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ییاضر هدیمح  / زارف بیشن و  رد  ییادص 

ییاضر هدیمح 

.دنک یم  شیاین  يا  هعرج  هنشت  ارم  دود و  یم  میاه  هتخای  رد  هک  ییادص  ناباتش ، رهش  رود ، هک  ییادص  کیدزن ، هک  ییادص 

اب وگتفگ  معط  هک  ییادخ  کیدزن و  ییادخ  نابرهم و  ییادخ  دناوخ و  یم  ارم  دنلب  ياه  هتـسدلگ  زا  هک  ییادص  راشرـس ، ییادص 
.تسا هتشاد  او  ناجیه  هب  ار  مدوجو  مامت  وا ،

.دوجو مامت  رد  نیریش ، ییوهایه  زاب و  شیاین  زامناج  رت  قاتشم  یحور  قاتشم و  يرکیپ 

.ما هدز  وناز  تیدوبع  هرتسگ  رب  .تسا  هدیود  شیاین  نوخ  مقورع  مامت  رد 

.دتفا یم  هرامش  هب  مسفن 

.دشخرد یم  دیشروخ  زا  یغارچلچ  میاه  مشچ  رد 

.دهج یم  مدَرِخ  ياه  کلپ  ریز  رد  هچ  نآ  زا  رت  هنامیمص  وا ، رد  نم  لمأت  زا  رت  کیدزن  تسا ؛ کیدزن  دنوادخ  و 

.نداتسیا يوس  هب  دشک  یم  ارم  هک  يا  هبذاج 

یم نوریب  مناـهد  زا  راو  هراوف  دـنریگ و  یم  شزاون  رون و  يوب  متاـملک  مراذـگ ؛ یم  رهم  رب  رـس  عوشخ ، هب  .عـضاوت  هب  شربارب  رد 
.دنزیر

.شیاین تسدکی  نامسآ  رب  گنچ  تخانش و  ریسم  رد  ماگ  ما ؛ هدز  ندیسر  ياه  هداج  هب  نت  یلاوح ، همهمه  زا  رود 

.دخرچ یم  رادم  یب  مرس 

.دنک یم  ما  هناوید  دیشروخ ،

.دور یم  مماشم  رد  کیدزن ، یتشهب  يوب 

.تسا هدوشگ  شوغآ  میوربور  توکلم ، هدش ، در  كاخ  زا 

.نامسآ لالز  یبآ  رد  مرتسگب  ار  ما  یگدنب  ياه  لاب  ات  دنا  هتخود  مشچ  نم  هب  اه  هرجنپ  مامت 
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رب دنـشوج و  یم  مناگدـید  زا  ناشوج  همـشچ  رازه  دـنبوک ، یم  مناج  هشیـش  رب  هناورپ  رازه  دـننز ، یم  لاب  ما  هنیـس  رد  رتوبک  رازه 
هدمحب یلعألا و  ّیبر  ناحبس  متفا ؛ یم  كاخ 

.تسا يدبا  ینانشور  هناد  هناد  محیبست ، هناد  هناد  هک  راک  هچ  دیشروخ  اب  ارم  رگید 

.تسا هدیرب  كاخ  زا  ارم  یگشیمه ، يراهب  رطع  هک  راک  هچ  راهب  اب  ارم  رگید 

ياه هخاش  رب  راهب  هناوج  هناوج  دسر ، یم  نامسآ  ياه  هچقاط  هب  متسد  .مورب  الاب  رون  ناکلپ  زا  دیاب 

.دفکش یم  مناتسد 

.یگدنب نشور  ياوه  رد  یکلپ  دوبعم ، اب  ینخس  دتفا ؛ یم  هرامش  هب  مسفن 

! ناباتش ياه  هیناث  نیا  زا  هآ 

.یگدنب هب  دودب  میاه  هتخای  مامت  رد  رود ، ییادص  ات  کیدزن ، ییادص  ات  مرظتنم  ردقچ 

یناهبزور یلعدمحم  / فطل بارش 

یناهبزور یلعدمحم 

هب ار  وت  یبیرغ  سح  دزو ، یم  یمدآ  لد  گرب  خاش و  يال  هب  ال  زاین ، رطع  دوش و  یم  هتسب  نامسآ  خرس  نامشچ  هک  ماگنه  رـصع 
.دناوخ یم  زاین  یب  نآ  يوس 

دحاو هناگی  نآ  يوس  هب  ور  هتـساریپ ، صلاخ و  ینک و  هراـپ  تب ، نارازه  زا  لد  دـنب  دـیاب  يا و  هتـسشن  میهاربا  ماـقم  رد  وت  نونکا ،
.يوش زاس  همغن  تزامن  تماق » دق   » رد ار  یگدنب  دورس  ینک و 

رکذـب الَأ   » هک نک  مگ  دوبعم  دای  شمارآ  لحاس  رد  ار  تیاه  هغدـغد  مامت  نک و  وحم  تا  هداجـس  لالز  یبآ  رد  ار  اه  هیناث  تلفغ 
«. بولقلا نئمطت  هللا 

.نادرگ نمیا  راگدرورپ ، شیاتس  دمح و  هانپ  رد  ار  تلد  ناج و  راذگب و  رس  تشپ  ار  وا  ریغ  مامت  مارحالا ،» هریبکت   » کی هب 

.یهاوخب ار  وا  اهنت  وا  زا  یهد و  رارق  بطاخم  ار  رای »  » هک یکیدزن  ردق  نآ  اج  نیا 

«. نیعتسن كایا  دبعن و  كایا   » ناوخب

.يروآ ياج  هب  ار  یگدنب  بدا  دیاب  هظحل  نیا  عوکر و  تعاس  تسا و  عوشخ  ماگنه  يدز ، هناوج  هک  لاح 
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.نز هیکت  وا  تمحر  ینابرهم و  دنمونت  تخرد  رب  نک و  هدجس  وا  يارب  اهنت  نک و  هدجس 

.يدازآ نامز  نیمز و  یگدنب  زا  يدش ، وا  هدنب  هک  لاح 

.دنک یم  توعد  شلاصو  بتارم  نییّلع  یلعا  هب  ار  وت  هک  ار  ییادخ  نک  شیاتس  یهللا و  هفیلخ  وت  هک  زیخرب  کنیا 

.وش زاین  اپارس  دمصلا ،» هللا   » نآ ناتسآ  رد  هد و  نیکست  دحا » هللا  وه  لق   » گناب کی  هب  ار  تدوجو 

زاس و اهر  وا  ریغ  ياه  یگتـسبلد  راگنز  زا  ار  تبلق  هنییآ  نزب و  رانک  ار  اه  هدرپ  مامت  ناکما ، ملاع  راد  هتـشررس  نآ  ربارب  رد  کنیا 
.نک زیربل  وا  ناسحا  فطل و  بارش  زا  ار  تدوجو  ماج 

! تساج نیا  وت  تشهب 

! تساجنیا وت  جارعم 

! باتشب

! نک عورش 

.تسا زاورپ  هماگنه  هماگنه ، هک  راذگب  نیمز  ار  زیچ  همه 

! نک نشور  تزامن  بارحم  تولخ  هداجس و  رهُم  یناشفا  رون  هب  ار  تلد  حول  ياه  یکیرات  نک و  عولط  ایب و 

یم نایشرع  اب  عامس  هب  ار  وت  هک  تسا  هولـصلا » یلع  یح   » ینامـسآ نینط  نیا  تسور و  باتهم  لامج  نآ  يوربا  هگاشامت  وت  هنیس 
.دناوخ

! نک جورع  زیخرب و 

! ياسب نامسآ  رب  هناش  زیخرب و 

یجنپ هجیدخ  / هناقشاع جورع 

یجنپ هجیدخ 

 ... ربکا هللا 

.دیآ یم  ناذا  يادص 

.ینیمز تامّهوت  تسدرود  زا  دناوخ ؛ یم  ارم  یسک 
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.دروآ یم  رد  عامس  هب  ار  مدوجو  تاّرذ  هنافراع ، يدوهش  هبذج 

.قوش زا  دبوک  یم  ياپ  هنیس  رد  ملد 

.دنز یم  لاب  لاب  لمسب ، غرم  نوچ  ملد 

.دنز یم  هل  هل  بآ ، هب  ندیسر  يارب  يا  هنشت  هیبش  ملد 

.تسا هداد  رس  هناقشاع  يا  هلوره  وت ، هب  ندیسر  يارب  هنیس ، بوچراهچ  رد  ملد 

.میآ یم  وت  تمس  هب  شیوخ ، زا  دوخ  یب  دوخ و  زا  اهر  نم  دوش و  یم  هدوشگ  نم  رد  رون  زا  هچیرد  رازه  دیآ و  یم  ناذا  يادص 

.دناشک یم  وت  تمس  هب  ارم  دوش و  یم  رپ  هناورپ  زا  مدوجو  مامت  مرد و  یم  ار  دوکر  توخر و  هلیپ 

 ... دیآ یم  ناذا  يادص 

یم رشتنم  مترطف  ياه  هرد  نیرت  قیمع  ات  ار  وت  شوخ  يوب  دچیپ و  یم  ما  ینادرگرـس  یناریح و  ياهزیلهد  رد  ناذا ، زیگنا  لد  رطع 
.دزو یم  مدوجو  هیلا  اهتنم  ات  دنک و 

.موش یم  وت  روضح  سیخ  نم  دنک و  یم  بوسر  نم  رد  هرطق  هرطق  دزیر ؛ یم  ورف  نم  رد  دوش و  یم  يراشبآ  وت  دای 

نم هاگ ، نآ  دوش ؛ یم  ینعم  اب  زیچ  همه  دوش ، یم  ابیز  رایـسب  زیچ  همه  دـچیپ ، یم  نم  تعـسو  ياـه  مخ  چـیپ و  رد  هک  وت  روضح 
.دوهش فشک و  ياه  قفا  نیرت  فوشکمان  يوس  هب  ور  موش  یم  يا  هرجنپ 

.روش هبذج و  نیماضم  نیرت  بان  يوس  هب  ور  موش  یم  يا  هرجنپ  نم 

.دیآ یم  ناذا  يادص 

کت اب  ار  تشوخ  يوب  مونـش و  یم  ار  تیاه  مدق  يادص  يرذـگ ؛ یم  مدوجو  هچوک  هچوک  زا  يور ، یم  هار  نم  رد  مارآ  مارآ  وت 
.مشک یم  سفن  میاه  هتخای  کت 

ارم ینک ، یم  ناروف  میاه  گر  مامت  زا  ناشفشتآ  کی  لثم  ییآ ؛ یم  دورف  نم -  ییاهنت  ریوک  نم -  رد  هدنزوس  سح  کی  لثم  وت 
.ینک یم  بوذ  دوخ  رد  هرذ  هرذ  ینازوس و  یم  یشک و  یم  شتآ  هب 

.منز یم  دنویپ  تا  یبآ  ِیگنارک  یب  هب  ار  مدوجو  بارس  موش و  یم  لح  وت  رد  هرطق  هرطق  نم 

.دیآ یم  ناذا  يادص 
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! تسا کیدزن  اه  هلصاف  ردقچ 
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.هبذاج یب  ياضف  رد  ندش  ّقلعم  هیبش  یگنارک ، یب  رد  زاورپ  هیبش  اهربا ، يور  رب  نتفر  هار  هیبش  لابکبس ، موش ؛ یم  اهر  وت  رد  نم 

.دیآ یم  ناذا  يادص 

.منک یم  تباجا  نم  يا و  هدناوخ  دوخ  هب  ارم  وت 

! وضو رد  موش  یم  ریهطت  مزیر ؛ یم  ورف  هرطق  هرطق  مریگ و  یم  وضو 

.ینز یم  دنخبل  نم  هب  يا و  هداتسیا  نم  تامّهوت  مامت  ياروام  وت  تسا و  نم  يور  هبور  زاورپ  تعسو  هب  يا  هداجس  منک ، یم  تین 

.يوش یم  يراج  اه ، هچیرد  مامت  زا  وت  ربکا ؛ هللا  متسیا ؛ یم  هلبق  هب  ور  ملد  مامت  اب 

یقلاخ یلع  / مناوخ یم  ار  وت 

یقلاخ یلع 

.دناوخ یم  ارم  تباجا  ياه  هداجس  دش و  هدوشگ  میور  رب  زاین  ياه  هرجنپ  مامت 

.مزرل یم  نونجم  دیب  نوچ 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  بیرغ ، یناجیه 

.منز یم  گنچ  مدوبک  نامسآ  رب  .ما  هدیرب  شیوخ  زا 

.يا هدنرپ  راهب و  چیه  یب  يدیما ، چیه  یب  مشک ؛ یم  دق  نامسآ  یبآ  هحفص  رب  هک  ما  هدیکشخ  یتخرد 

.دناود یم  هشیر  قشع  هداجس  رب  میاهاپ  راگنا  دوارت و  یم  مناهد  زا  تاملک 

.دنک یم  یط  ار  متروص  هنهپ  دور  دور ، میاه  فرح  دنک و  یم  شیوخ  مطالت  رد  قرغ  ار  منامشچ  ییایرد 

! یهلا

.منیب یم  وت  زار  هناخ  ار  ملاع  مامت  .مراذگب  كاخ  رب  هدجس  رس  وت  ناتسآ  رب  ات  ما  هدمآ 

.نامسآ زار  هداجس  رب  ما  هدش  يرتوبک 

.منیب یمن  يزیچ  وت  تیانع  یبآ  زج  رگید  .تسا  هدرتسگ  مروبع  ياه  لاب  .تسا  هداشگ  ملباقم  رد  تفطل ،

.نامز هن  ناکم ، هن  دوش ؛ یمن  زاورپ  عنام  کی ، چیه  اهراصح ، اه ، هقیقد  اهراوید ،
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.ما هدش  رود  مدوخ  یتسه  زا  هک  منم  نیا  مراد ، هلصاف  وت  زا  هک  منم  نیا  يرود ؛ نم  زا  وت  هک  نیا  هن  میآ ؛ یم  وت  يوس  هب 

! نم هب  نیرت  کیدزن  يا 

؟ مهَِرب مدوجو  رب  هتسب  ياهدنب  زا  هنوگچ 

؟ مهد دنویپ  وت  ناتسآ  هب  ار  دوخ  هنوگچ 

؟ درادن ما  هتسخ  ياه  مدق  يارب  يا  هفحت  تحارج ، زج  تایّدام ، رجنخ  یتقو  مزاس ؛ ناور  وت  شیاین  هداج  رب  ار  مروبع  ياپ  هنوگچ 

.دنک یم  راکشآ  مرکیپ  رد  ار  يراوتسا  شیاین ، قوش  اما  هدیمخ ، متماق 

.مناوخ یم  ار  وت 

.دوش یم  ریزارس  منابل  زا  تالمج  دنروآ و  یم  موجه  مناهد  يدوگ  رب  تاملک ،

.دوش یم  هصالخ  وت  مان  رد  مدوعق  مایق و 

.تمناوخ یم 

.منز یم  ادص  ار  وت  مان  رایتخا ، یب 

.دخرچ یم  وت  مان  رود  مدوجو  هرذ  هرذ 

.یناوخ یم  عامس  هب  ار  مدوجو  دنب  دنب  هک  ییوت  مروآ ؛ یم  ار  وت  مان  هک  متسین  نم  نیا  هن ! .میوگ  یم  وت  زا  يا  هدارا  چیه  یب 

.ییامرف یم  شیوخ  تیانع  هب  رطعم  ار  مدنب  دنب  ینک و  یم  يراج  منابز  رب  ار  تمان  هژاو  هژاو  هک  ییوت  نیا 

نت ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک  »

« نخس دیوگ  یمه  نم  نابز  زک 

يرهاط دومحمدیس  / رادید توارط 

يرهاط دومحمدیس 

: زامن تقو  رد  قوشعم  ِيوربا » ِمخ  اب   » قشاع رادید  هوکش  رب  مالس  .تدابع  زبس  هظحل  رب  مالس 

دمآ دای  رد  وت  ِيوربا  ِمخ  مزامن  رد  »
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« دمآ دایرف  هب  بارحم  هک  تفر  یتلاح 
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یمّرخ يزبسرـس و  رد  ار  شدوجو  دریگ و  یم  ارف  ار  قشاع  هرهچ  يزابقـشع ، ِتاظحل  نآ  رد  هک  يا  هنوگ  منبـش  ِتوارط  رب  مـالس 
! دزاس یم  قرغ 

! دننیشن یم  هراظن  هب  ار  یسُدق  ياه  هظحل  نیا  تاولص ، مالس و  اب  هک  یناگتشرف  رب  مالس 

باتش اب  یتساوخ  هکلب  و  يدوشگ ، تناگدنب  يورب  زامن ، حاتفِم  اب  ار  رادید  زاین و  زار و  وگتفگ و  ِرد  هک  ساپـس  ار  وت  اراگدرورپ !
: میودب وت  يوس  هب 

( زامن يوس  هب  دیباتشب   ) ِهالَّصلا یَلَع  َّیَح 

؛ تشاد ار  وت  مان  ِندرب  هرهز  یکاخ ، ناسنا  نیمادک  يداد ، یم  رکِذ  وگتفگ و  هزاجا  دوخ  هک  دوبن  رگا 

يدومرفن رگا  ینوُرُکُْذا  »

»؟ يدوب ار  هک  وا  مان  هرهز 

.یشاب تبون  جنپ  رد  تناگدنب  زاین  زار و  ياونش  ات  يریگ  یم  هناهب  دوز  هک  رکش  ار  وت  و 

اب يزاین و  یب  همه  اب  زان و  همه  اب  هک  دـبایرد ، ار  وت  ِنیریـش  ِيریگ  هناهب  ّرِـس  لَمَعلا » ْریَخ  یلَع  َّیَح   » ِینامـسآ ياوآ  رد  هک  تسیک 
؟ یناوخ یم  ارف  ار  زاین  اپ  ات  رَس  ِيرارف  ِیکاخ  ِناگدنب  ییابیز ، همه 

، يرادـید نینچ  ِقوذ  زا  ربـخ  یب  وا  یلو  دـنناوخ » یم  رـصق  ِرد  هب  ار  وا  تبون  جـنپ   » رد هک  لـفاغ  هدـنب  نآ  تساوـنیب  هراـچیب و  هچ 
«: درذگب دراذگب و  يرگید  هب  تبون  »

دننز یم  رصق  ِرد  هب  تتبون  جنپ  رگ  »

« يرذگب ّيراذگب و  يرگیدب  تبون 

ِیگرزب ییاـقآ و  هب  هک  ناـشیا ، راـک  هنگ  روصق و  هب  هن  و  يزرو ، یم  رهِم  تناگدـنب  هب  هراومه  هک  قلطم  زاـین  یب  يا  اراـگدرورپ !
! ناسرب ترادید  هب  جارعم ، نیا  هطساو  هب  ار  ام  امرفم و  هرهب  یب  تدابع  زامن و  توالح  زا  ار  ام  ماک  ینک ، یم  رظن  دوخ ،

یگدنب زا  راشرـس  یحور  هتـسکش و  ِلد  نیا  نونکا  يریذپب و  ار  نآ  تهاگراب  رد  هک  مروایب  تیارب  يا  هیده  هچ  هک  متفگ  دوخ  اب 
! لاعتم رداق  يا  نم  زا  ریذپب  ما ، هدروآ  تیارب  هک  تسا 

؛ تسین نَم  زا  يربخ  رگید  دیسر ، جوا  هب  دوجـس ، عوکر و  تونق و  رد  درک و  لُگ  یگدنب  دش و  هتـسکش  لد  مزامن ، رد  هک  نونکا 
.تسا هداد  داب  رب  ما  هتسکش  ِبلق  ار  یهابت  یهاوخدوخ و  همه  نآ  نمرخ 

! يآرد نم  هتشرف  يا  تخیرگ ، وید  تسا و  هدش  تولخ  رایغا ، زا  لد 
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رایغا تبحص  ياج  تسین  لد  تولخ  »

« دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید 
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.تسا يراگتسر  ِنامز  نونکا ، هک  حالفلا » یَلَع  َّیَح  : » مدوب هتفگ  تسرد 

.یتخبشوخ ییانشور و  رون و  ياه  هداج  دادتما  رد  دنا  هدش  ییاه  بقن  لد ، کّبشُم  ِياه  هرجنپ 

هب رایتخا  یب  مرادن ؛ رادید  ِناوت  منیب ، یم  دوخ  رانک  رد  ار  هوکش  ییابیز و  لامج و  ِهوبنا  منک ؛ یم  هاگن  و  عوکر ، زا  مراد  یمرب  رس 
: متفا یم  كاخ 

.هِدْمَِحب یلْعَْالا و  َّیبَر  َناْحبُس 

، قشع ِیتسمرس  یشوخرس و  و  دوش ، یم  تسود  ترضح  ِیّلجت  ِياه  هفوکـش  زا  راشرـس  مدوجو  هک  رادید  ییایؤر  تاظحل  نآ  رد 
: مبلط یم  دوخ  ِقلاخ  زا  زیچ  کی  طقف  دیابر ، یم  مفک  زا  رایتخا  نانِع 

نُکم نارجه  ار  لصو  نیا  ادخ  يا  »

« نکم نالان  ار  قشع  ِناشوخرس 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یناخ میرک  هزمح  / ادخ تسد  يا 

یناخ میرک  هزمح 

: دیارس یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  تبرغ ، هسامح و  درم  زا  رصاعم ، یحیسم  رعاش  وراک » »

 ... نامـسآ تسد  ادـخ ...  تسد  يا  نیرید ، نورق  درم  نیرت  هچراـپکی  يا  قـح ، ریذـپانراکنا  تیناـقح  راد  مچرپ  يا  وـت  رب  مالـس  »
! نیمز تسد 

! یلع يا  ینادواج ، ناسنا  ریذپانانف ، ناسنا  يا  نانمؤم ، ریما  يا  وت  رب  مالس 

لاگنچ زا  رـشب  تاجن  رطاـخ  هب  یگدـنز ، خـیرات  راودا  نیرت  یـشحو  رد  تسد ، رد  هنهرب  ریـشمش  وت  خـیرات ! ریذـپانرارکت  درم  يا 
هاگهانپ ار  تزاب  هنیـس  زارفارـس ، نئمطم و  نیتم و  یگدنز ، لاچ  هایـس  زا  ادـخ  هانگ  یب  مانمگ و  ناگدـنب  ییاهر  رطاخ  هب  تملظ و 

.یتخیر تقیقح  ياپ  ار  تزادرپ  همغن  رورپ  تبحم  ِبلق  يداد و  رارق  اه  تقشم  اه و  جنر 

 ... یتخیمآ مه  هب  ریذپان  نایاپ  ياه  يرادیب  اب  ناگدنامرد ، باوخ  شیاسآ  رطاخ  هب  ار  تدوخ  ياه  بش 

نیمز هب  وناز  وت  حور  تمظع  لباقم  رد  هک  ار  حیـسم  ناگدـنب  زا  یکی  نایاپ  یب  دورد  منک ، یم  اعدتـسا  هنامیمـص  نادرم ! هاـش  يا 
.شاب اریذپ  تسا  هدز 
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کی تفارـش  رب  نم ، هارمه  تیمیمـص  لامک  اب  دوب  رـضاح ]  ] حیـسم رگا  هک  مراد  نانیمطا  متـسرپ ، یم  هک  حیـسم  نامه  هب  دنگوس 
(1) «. داتسرف یم  دورد  تزاورپ  رهپس  و  وت ، هچراپ 

ییاضر هدیمح  / اهامرخ ضبن  اب  ندیپت 

ییاضر هدیمح 

.يا هداتسیا  اهرد  مامت  هناتسآ  رب 

.تسایند ياه  هچیرد  مامت  رگشزاون  تمان ،

.تشاد دهاوخن  ار  تدوجو  قامعا  نتخانش  يارای  یسک  هاگ  چیه  شرع ، رب  هدز  هیکت 

ياهداب شوگ  رد  ار  تا  هنابش  ياه  هیرگ  ياه  ياه  هاچ ، نابز  رب  ار  تا  يراج  ياوجن  تمونش ؛ یم  نهک ، ياه  ناتـسلخن  تشپ  زا 
.مونش یم  خیرات  قیمع  ياه  هیال  زا  ار  تریزگان  توکس  نادرگرس ،

.دوش یم  رتدیدش  ناراب  يوش ؛ یم  هکت  هکت  شیوخ  شیاین  ياه  هداجس  رب  هدرشف  يربا  لثم 

 ...! هن تا  يرای  هب  یتسد  چیه  اما  دسر ؛ یم  نامسآ  ياه  هچقاط  هب  تتسد 

.تسا هتخادنا  گنچ  كاخ  هدرگ  رب  تملظ  يالویه  دنیب ، یم  ار  تتیمولظم  باوخ  هفوک ،

؟ دفاکشب ار  كاخ  سوناف  یب  ياه  بش  تراقفلاوذ ، ات  ییاجک 

، تتلادـع ياه  تسد  هک  ییاجک  تسا ؛ هدرک  زاب  ناهد  كاخ  رد  یـساپسان  نیکرچ  مخز  دراب ، یم  خـیرات  راوید  رد و  زا  تواـقش 
؟ دزیرب مه  رد  ار  یلاوح  نیا  کیرات  ياه  بش 

؟ یشکب نوریب  گرم  هدوسرف  ياه  باق  زا  ار  یگدنز  ناشخرد  تروص  ات  ییاجک 

؟ مراپسب وت  هب  ار  میاه  مشچ  ِتشونرس  ات  ییاجک 

! درمگرزب

.دننز یم  سفن  وت  ياه  تسد  يامرخ  نان و  يوب  رد  هتسب  همین  ياهرد  زونه  دنیب و  یم  ار  وت  ياه  ماگ  ِباوخ  خیرات ، زونه 

؟ تسا هدش  هریچ  كاخ  رب  تملظ  هک  ییاجک 

.مونش یم  ار  خیرات  هّجض  يادص 
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؟ ییاجک تسا ؛ هدش  زادنا  نینط  یهایس  توکس و  يادص  هچیرد  ره  زا  دنا ، هدش  رتقیمع  باتهم ، یب  ياه  بش 

؟ مزیرب ورف  شیوخ  رد  ات  مرگنب  قیمع  تیاه  مشچ  رد  نشور  هدیپس  مادک 

؟ یناوخ یم  زامن  يا و  هداتسیا  لخن  مادک  ياپ 

؟ مونش یمن  مونش و  یم  ار  تیادص  هک  يا  هتسشن  اوجن  هب  هاچ  مادک  شوگ  رد  ار  تناهن  ياهدرد 

؟ دنک یم  یناشفا  رون  دصق  هاگ  نآ  دشخرد ، یم  تدنلب  یناشیپ  رب  عولط  ره  دیشروخ  هک  يا  هدز  ماگ  هدیپس  مادک  رون  ياکزان  رد 

.مزات یم  غاد  ياه  نافوت  رد 

.ددرگ یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  لابند  خیرات ،

؟ يا هدرپس  شوپ  هنیآ  مادک  تسد  هب  ار  تراقفلا  وذ 

.شیوخ هبذج  هب  نک  ما  یهار 

.ما هتخیوآ  راهب  زا  مسیون و  یم  وت  زا 

.مروآرب رگج  زا  يدایرف  ات  تسین  یسفن 

.مرادرب رت  مکحم  ار  میاه  ماگ  دیاب 

.ار تیادص  مونش و  یم  ار  وت  رطع  میسن ، ره  اب  زونه 

.دوش یم  حبص  امرخ  نان و  يوب  زا  تراشرس  ياه  تسد  ِدیما  هب  نامیتی ، ياه  بش  زونه 

.حرش هب  تاحفص ، رد  ملق  فصو و  هب  ددرگ ، یمن  ناهد  رد  نابز  هک  تسا  نانچ  نآ  تا  یگرزب  هک  تتخانش  هب  نک  مقیال 

یقلاخ یلع  / اشگربیخ ناتسد 

یقلاخ یلع 

.منک یم  وجتسج  ار  وت  خیرات ، گنراگنر  بات  چیپ و  رد 

.مدرگ یم  وت  لابند  هب  نامز  هظحل  هظحل  رد 
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.مراپس یم  تمالک  عیسو  هنهپ  هب  ار  دوخ 

.يداد یم  تنیز  تکرابم  مودق  هب  ار  اه  هچوک  یکاخ  نت  یتقو  مونش ؛ یم  ار  وت  ياپ  ِيادص  زونه 

.يدرک یم  امرخ  نان و  ياه  هلوک  ینیگنس  ياریذپ  ار  تا  هتسخ  هدرگ  یتقو 

.یتشاذگ یم  برع  ناکدوک  ناهد  رد  همقل  شیوخ ، ياشگربیخ  ناتسد  اب  یتقو 

.يداد یم  رازآ  امرخ  ياه  لاهن  تشاک  هاچ و  رفح  هب  ار  شیوخ  نت  یتقو 

.تسا هدروآ  هیده  ادرف  مدرم  يارب  ار  حبص  يانشور  تناتسد ، ياه  هنیپ 

.مرب یم  هانپ  ترهم  رپ  هیاس  هب  شیوخ ، توخن  زا  منک و  یم  اهر  وت  ياوه  رد  ار  دوخ 

یم تنیز  قشع  نارتوبک  هب  ار  ناهذا  نامـسآ  دـبوشآ و  یم  ار  بش  مارآان  حور  تساـه  لاـس  هک  ییادـص  مونـش ؛ یم  ار  تیادـص 
.دهد

هتسخ ياه  ناج  شوگ  هب  وت  شیاین  نیشنلد  ياوجن  هفوک ، ياه  هچوک  اه و  هناخ  تشخ  تشخ  زا 

.دسر یم 

.دزو یم  یگدادلد  قایتشا و  میسن  تدنخبل ، ياه  هرجنپ  زا 

! نم يالوم  ناوخب 

.ار دبْعلا و »...  انا  یلوملا و  تنا  يالوم  ای  يالوم   » ناوخب

؟ مدرگن شیوخ  دنوادخ  يالتبم  قشاع و  راو  هناوید  منیشنب و  هراظن  هب  تتاملک  تعسو  رد  ار  وت  ِیهلا  ِتایآ  هنوگچ 

تسا يدمرس  میهافم  فراعم و  زا  ییایرد  دوخ ، وت ، هغالبلا » جهن   » رد هلمج  ره  هک  دشوج  یم  ایوگ  زونه  تراتفگ ، لازیال  همشچ 
.دنام یمنزاب  لّوحت  جّومت و  زا  هاگ  چیه  هک 

.نان يوب  هب  يا  هنسرگ  نانوچ  میوب ؛ یم  دنک ، یم  لد  لد  تراتفگ  هنیس  رد  هک  ار  راهب  موش و  یم  نارک  یب  تعسو  نیا  نیشن  هلچ 

.یتسین يارقهق  نیا  رد  تیاه ، هژاو  رد  هتخیر  ییاحیسم  مد  زا  موش  یم  تسم 

شیوخ شریذپ  رهم  هب  ار  مکشا  تارطق  رد  هدرشف  قوش  نیا  دنک و  ملوبق  يرتوبک  هب  تتمارک  نامـسآ  دیاش  منک ؛ یم  اهر  ار  دوخ 
.دزاس رّونم 
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مادقا ینارماک  مرکا  / مّسجم تلادع 

مادقا ینارماک  مرکا 

؟ تسا هلصاف  ردقچ  وت  ياه  مشچ  ِیناراب  ياوه  ات  نم  نهذ  دولآ  هم  ِياضف  زا  وگب ، نم  اب 

.یناسر جارعم  هب  ار  مالک  ات  یتخیمآ  مه  رد  ار  توکس  دایرف و  وت 

.يدوب وت  نآ  دید و  شیوخ  مشچ  هب  ار  مّسجم  ِتلادع  راب  کی  اهنت  نیمز 

.دوش یم  شوپ  هفوکش  منابز  منار ، یم  نابز  رب  هک  ار  تمان 

.دنز یم  هناوج  مناتشگنا  رَس  زا  قشع  مسیون ، یم  هک  ار  وت 

.منهذ ِياضف  رد  دچیپ  یم  هنارفولین  وت  مان 

.مریگب لاب  وت  ات  مهاوخ  یم 

.موش راشرس  وت  زا  مهاوخ  یم 

.مسر یم  وت  يادر  رطع  هب  مریگ ، یم  هک  ار  میسن  ِّدر 

.خیرات هدروخ  كاخ  نهذ  رد  دچیپ  یم  راهب ، يوب  مرب ، یم  ار  وت  مان  هک  اج  ره 

.كاخ ياه  تلاذر  ِشوگ  رد  دوب  دهاوخ  يدایرف  هشیمه ، ات  وت ، تلادع  ِيادص 

! الوم

؟ منک هدنز  تدنخبل  هانپ  رد  ار  نتشیوخ  مسرب و  وت  هب  دوش  یم 

ییاضر هدیمح  / هاچ سفن  رد 

ییاضر هدیمح 

مونش یم  مرح  تمس  زا  هک  تسا  هآ  زوس 

؟ مونش یم  مغ  هدرپ  رد  هک  تس  يروش  هچ  نیا 

دروخ مهاوخ  ناهج  راوید  رد و  رب  دبا  ات 
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مونش یم  متس  ياپ  رد  هک  لدع  هلان 
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تراوید رد و  هب  بشما  ما  هدناباوخ  شوگ 

مونش یم  مک  وت  ياه  سفن  زوس  زا  یلو 

تسین یفرح  ماوت  ياه  سفن  زوس  هنشت 

مونش یم  مدب  هاچ  ِسفن  رد  ین  ياج 

ناکتب متام  هخاش  نم ! رگاینخ  لخن 

مونش یم  مونش ، یم  مونش ، یم  نانچمه 

تسا نم  شوگ  رگا  شوگ  وت و  رما  رگا  رما 

مونش یم  مخ  تماق  اب  نم و  مراقفلاوذ 

یجنپ هجیدخ  / یلع ای 

یجنپ هجیدخ 

تسا یلع  یلع ، تقلخ ، بتارم  زا  هبتر  شش 

تسا یلع  یلع ، تیاهن ، ادتبا و  قیفلت 

دنا مه  رد  هک  یتاملک  نیا  يال  هب  زا ال 

تسا یلع  یلع ، تدحو ، ترثک و  نایم  عمج 

« یلع ای  : » تفگ شدوخ  عورش  رد  هّرذ  ره 

تسا یلع  یلع ، ترطف ، هناقشاع  دوصقم 

داب كاخ و  ياغوغ  شتآ و  بآ و  حیبست 

تسا یلع  یلع ، تعیبط ، يادص  یب  يوهوه 

تسوا تسد  ود  رد  ردق  اضق و  هموظنم 

تسا یلع  یلع ، تمسق  شخرچ  رادم  ینعی 
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دش مامت  تقلخ  هصق  هک  اجک  ره  رد 

تسا یلع  یلع ، طخ ، رس  .هطقن  تشون ، یتسد 
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باتفآ هعرج  کی 

داژن يدهم  دیما  / ادرف هنییآ 

داژن يدهم  دیما 

! کیرات ياهروگ  یلاها  يا  هدیتفت ! ياه  نابایب  كانتشهد و  اه  نیمزرس  یلاها  يا  »

امش هب  مییامش و  هلابند  ام  و  دیا ، هداتفا  شیپ  ام  زا  هک  دییام  ناراد  هیالط  امـش  سرت ! ییاهنت و  تبرغ و  یلاها  يا  كاخ ! یلاها  يا 
.دیسر میهاوخ 

؛ دندیزگ نکسم  اهنآ  رد  نارگید  ...ناتیاه  هناخ  اّما 

؛ دندمآرد نارگید  جیوزت  هب  ...ناتیارسمه  اّما 

.دش تمسق  نارگید  نایم  ...ناتلاوما  اّما  و 

(1) »؟ تسیچ ام  يارب  امش  رابخا  اّما  امش ؛ يارب  دوب  ام  رابخا  اهنیا 

ایند بارس  موتحم  نایاپ  فاّفش ، نینچ  نیا  هدرپ و  یب  نینچ  نیا  كانلوه ، نینچ  نیا  دنمهوکش ، نینچ  نیا  هک  تسا  هنیآ  مادک  نیا 
؟ دنک یم  ریوصت  كاخ ، یقیقح  ناریسا  يارب  ار 

.دنناگدش اهر  ناگدرم  دنناگدنز ؛ كاخ ، یقیقح  ناریسا  اّما  دنکاخ ؛ ریسا  هچ  رگ  ناگدرم 

.دنا هتسویپ  كالفا  يوس  نآ  هب  دنا و  هتسسگ  ار  نت  ریجنز  ناگدرم ،
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یمن دنلب  نامـسآ  يوس  هب  يرـس  هّجوت ، ضحم  دنا و  هدرک  ورف  باوخ  دروخ و  روخآ  رد  رـس  هک  نانآ  دنناگدنز ؛ كاخ ، ناریـسا 
.دننک

.دشاب هدرک  باتع  ار  كاخ  یقیقح  ناریسا  ات  دنک  یم  باطخ  ار  كاخ  يرهاظ  ناریسا  مالسلا  هیلع  یلع  و 

چیه مکحتـسم ، مکحم و  ياه  فقـس  نیا  دنرادنپ  یم  نایادخ ، هناخ  دنوش و  یم  راوتـسا  دنزارفا و  یمرب  دق  كاخ  هیاپ  رب  اه  هناخ 
هدنیآ تسا ، راوس  نامز  دنمـس  رب  هک  نآ  اّما  درک ؛ دنهاوخن  مخ  رمک  هاگ  چیه  راوتـسا ، ياهراوید  نیا  تخیر و  دـنهاوخن  ورف  هاگ 

.دناوخ یم  دنیب و  یم  لاح  هنیآ  رد  ار 

.تایح هنیزبس  زا  یناشن  چیه  یب  تسا ؛ كاخ  زا  یّلت  ادرف  راوتسا ، ياهانب  نیا  هک  دنیب  یم 

ناکم نامز و  زا  هک  نآ  اّما  تشاد ؛ دنهاوخ  دادتما  نامز  يوس  نآ  ات  دنرادنپ  یم  دـنراذگ و  یم  كاخ  هصرع  هب  اپ  مدآ ، نادـنزرف 
یمن گرم  زج  يدصقم  ناماد  هب  رس  تایح ، هداج  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  یگدنز  وس  ره  زا  گرم ، هک  دناد  یم  تسا  هتـشذگ  رد 

.دراذگ

.دشاب هدشن  روک  زونه  شلد  مشچ  رگا  دنیشنب ؛ اشامت  هب  نآ  رد  ار  دوخ  يادرف  رشب ، ات  تسا  يا  هرجنپ  مالسلا  هیلع  یلع  مالک 

داژن يدهم  دیما  / یتسه زار  زمر و 

داژن يدهم  دیما 

یم شزاغآ  .ناتخرد  اب  هک  دـنک  یم  نامه  اه  ندـب  اب  امرـس  هک  انامه  .دـیوش  هریذـپ  ار  شنایاپ  دیـشاب و  رذـح  رب  امرـس  زاـغآ  زا  »
(1)« .دنافوکش یم  شنایاپ  دنازوس و 

ناهنپ اه  شوگ  اه و  مشچ  زا  هک  فوشکمان  يزار  فشک  يارب  يزمر  تسا ؛ زمر  رسارس  شا ، یگنراگنر  ایند و  ادخ ، يایلوا  يارب 
.دیآ یمن  رد  اشامت  هب  نالدبحاص  ياه  ناج  هنییآ  رد  زج  تسا و 

.دنشنیرفآ زار  ياه  هدرپ  ...و  ناتسمز  ناتسبات و  نامسآ و  نیمز و  زور ، بش و 
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هدید دننک ، یم  زاغآ  ندیشخرد  رون  ملاع  هب  ییاه  هچیرد  نانوچ  ناگراتـس ، درتسگ و  یم  قفا  هرتسگ  رب  ار  شا  یلین  هدرپ  هک  بش 
.دور یم  ورف  تفرعم  هسلخ  رد  دنیشن و  یم  اشامت  هب  ار  یهلا  لامج  راونا  دوش و  یم  زاب  فراع  لد 

زا دنیـشن و  یم  ناوخ  نیا  رب  فراع  دـنک ، یم  ناـمهم  ییانـشور  هرفـس  هب  ار  دـنوادخ  نیمز  دفاکـش و  یم  ار  بش  هدرپ  هک  زور  و 
.دراد یم  رب  همقل  تایح ، طاسب 

.دنوش یم  یتسه  نارک  یب  ياهزار  روهظ  يالجم  دنتایح ، گنر  گنر  فیط  هک  زین  ناتسمز  زییاپ و  ناتسبات و  راهب و 

تقیقح ياـشامت  يارب  يا  هرجنپ  شا ، ینامـسآ  تاـملک  زا  دراد و  یم  رب  اـهزار  نیا  زا  هدرپ  هـک  تسامالـسلا  هـیلع  یلع  نـیا  و  ... 
.دیاشگ یم  ناتسمز 

.تایح نیع  رد  یگرم  تسا ؛ نآ  یخزرب  لصف  زاغآ  تایح و  يویند  لصف  نایاپ  هک  گرم  نآ  هن  اّما  تسا ؛ گرم  لـصف  ناتـسمز ،
يا هماج  هدامآ  ار  اه  نآ  دـیپس ، یگرم  زا  سپ  ات  دـشک  یم  نوریب  نت  زا  ار  ناشزبس  يادر  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناتخرد  هک  یگرم 

.دنک رتزبس 

.تسا يدبا  زبس  تایح  زاغآ  رس  هک  تمایق  روآ  دای  راهب ، تسا و  یمدآ  گرم  روآ  دای  ناتسمز ،

: تسا هتفرگ  رب  شنیرفآ  زار  زا  هدرپ  هک  تسا  یلع  نیا  و 

«. قرُوی هرخآ  و  قرُحی ، ُُهلّوأ  راجشألا  یب  ِهلعِفک  نادبالا  یف  ُلعفَی  ّهنإف  .هرخآ  یف  هوقّلت  و  هلّوأ ، یف  َدرَبلا  اّوقَوَت  »
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح   / راهب رد  یتسد  توربج و  رد  یتسد 

ییاضر هدیمح 

.دنیوشب ینشور  رد  یکلپ  هک  ییاه  مشچ  هن  لالز ، نانچ  نآ  ییاوه  هن  تسین ؛ سک  چیه 

.تسین سک  چیه 

.هتخیواین يا  هخاش  چیه  زا  راهب 

ارف شوگ  توکـس  ياه  همغن  هب  شوماخ ، تسا و  هدرـشف  دوخ  رد  ار  یمخز  ناکواکچ  زاوآ  ِيوب  تس  يدایز  ياـه  لاـس  كاـخ ،
.تسا هداد 

، اهزیرکاخ تشپ  زا  تیاه  ماگ  برـض  اـت  یتسین  يراداو ، شراـب  هب  ار  یلاوح  نیا  ياوه  اـت  یتسین  كاـخ ، زا  هدـنک  لد  يا و  هتفر 
.دچیپب مه  رد  ار  اه  نامسآ  هثداح ، يوربور 

رد یلاوح  نیا  ياوه  هن  تسا ، هدیـشک  دوخ  هب  ار  وت  تسدورف  رد  يا  هبذـج  هن  يا ؛ هتـشذگ  كاخ  زا  يا ، هتفر  ـالاب  رون  ناـبدرن  زا 
.تسا هدیود  تیاه  هیر 

.دنا هدش  هدوشگ  هنوگ  نیا  تیاه  لاب  هک  يا  هدیشیدنا  تسدالاب  روبع و  هب  رون ، زا  راشرس 

مکارت نیا  دریگب  نتفکـش  يوب  ات  يا  هدرک  اهر  ار  تا  هیفچ  هتـسرون ، ياه  قیاقـش  زا  راشرـس  راهب ، رد  یتسد  توربج و  رد  یتسد 
.اضف رد  روبجم 

دنریگ و یم  لاب  نامسآ  رد  ار  تروبعّدر  قاتشم ، ياه  هتـسد  نازخ ، ره  هک  يا  هتخادنا  رجاهم  يوتـسرپ  مادک  ندرگ  هب  ار  تکالپ 
؟ تنتفای دیما  هب  دندرون  یمرد  ار  نامسآ 
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.دنکارپ یم  وت  زا  سپ  نامسآ  رد  دیشروخ ، قفش ، ره  ار  تنوخ  یخرس 

.كاخ هب  یگتسبلد  یب  يا ؛ هتفرگ  رپ  هک  يا  هدیشون  رون  رغاس  زا 

.هتخوس ياه  هلالآ  يوب  تنت ، دهد  یم  رابغ  دود و  يوب 

، نآ رد  دیـشروخ  هام و  هک  تسا  هدیـسر  ینیمزرـس  هب  تیاه  ماگ  ّدر  هک  دنکـش  یم  ار  كاخ  باوخ  هلولگ  راـبگر  يادـص  زونه ،
.دنبات یم  نامزمه 

هک اه ، شیاین  اهرون و  مامت  هک  تسا ؛ هتخیر  ورف  وت  رد  ناهج ، ياه  نشور  هیاـس  ماـمت  هک  تسا  هدرب  يا  هسلخ  هب  ار  وت  تداـهش ،
.اه هنوباب  اهراهب و  مامت 

.يا هداد  هدماین  ياه  هدیپس  هب  ار  تیاه  مشچ 

.تشاذگ دهاوخن  اهنت  كاخ ، هدوسرف  ياه  یمراط  ریز  ار  وت  رگنس ،

.تسوت هدرتسگ  ياه  لاب  هدوشگ  شوغآ  نامسآ ،

.هایگ زیخاتسر  تسا و  كاخ  ِبوشآ  ْباوخ  تراو ، رضخ  ياه  مدق 

دنت يوب  قمر ، یب  باتفآ  لسلـسم ، راـبغ ، دود ، كـالپ ، هیفچ ، رگنـس ، زیرکاـخ ، دـشک ؛ یم  راـظتنا  ار  تجورع  هناقاتـشم  نامـسآ ،
.هشیمه ياهزور  نیا  زا  ادج  نامسآ ، اب  دنا  هدروخ  دنویپ  هک  تیاه  تسد  هتفکش و  يراهب  هداتسیا ، یبورغ  تداهش ،

.يدش دیشروخ  هرذ  هرذ 

.دهد یم  نوخ  يوب  تا  هیفچ 

هداز ربکا  ریما  / رون ینامهم  ات 

هداز ربکا  ریما 

 . ...زاورپ لاح  رد  هک  هن ! زاورپ ، هدامآ  هتشارفا ، دیفس و  ینیب  یم  ار  ییاه  لاب  يرگن ؛ یم  هک  تیاه  هناش  هب 

یم هدناوخ  ارف  نامـسآ  هب  يوش ، یم  هدنک  نیمز  زا  يوش ، یم  ادج  مدـق  مدـق  ماگ و  هب  ماگ  نیمز ، زا  هظحل  ره  يزاورپ و  لاح  رد 
.يوش

هتفرگ نشج  قشاع  نالد  ناشیرپ  عمج  هب  ار  تدورو  كـالفا ، هک  ینامـسآ  ِنآ  زا  وت  سپ ، نیا  زا  یتسین ، كاـخ  هب  قلعتم  رگید  وت 
! یتسین كاخ  هب  قلعتم  رگید  وت  تسا ؛
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نهذ رد  تیارب  ار  لصو  ماغیپ  هک  ییاه  هلولگ  ریفن  اب  دـندیئور ، یکی  یکی  لاصو  خرـس  ياه  لـگ  تنهاریپ  رب  هک  يا  هقیقد  نآ  زا 
.درک باختنا  ار  وت  شدوخ  ادخ  .يدش  ادج  كاخ  زا  وت  دندرک ، یم  رورم  شیوخ 

.ایند هتفرگ  كاخ  هنیآ  رد  دید  تسیاب  یم  هک  ار  هچ  نآ  دید  وت  نامشچ 

.اه هراپمخ  ریفص  ماحدزا  اه و  هلولگ  يادص  شکاشک  رد  دوب  هدش  رشتنم  هک  ار  يا  همغن  دینش  وت  ياه  شوگ 

.لاب کبس  مرن و  يوش ، یم  توکلم  یهار  تسا ، هدش  اطعا  وت  هب  هچ  نآ  زا  دنسرخ  دونشوخ و  يرگن و  یم  تیاه  لاب  هب 

.يا هدیجنگ  يا  هرذ  بلاق  رد  دنچ  ره  يا ؛ هدوبن  هرذ  هاگ  چیه  وت 

كاخ نماد  رد  يدـش  هدـنزورف  يدیـشروخ  وت ، نابل  رب  تفکـش  یلب »  » هک هقیقد  نامه  زا  تَسلَا ، دـهع  نامه  زا  زاغآ ، نامه  زا  وت 
ینامهم يوس  هب  ضحم ، رون  تمس  هب  یتسه ، نارک  یب  عبنم  تمـس  هب  يدید  شیوخ  تشونرـس  رد  ار  لایـس  یتعجر  نیمز و  دولآ 

.رون

یجنپ هجیدخ  / هتخوس ياه  كدصاق 

یجنپ هجیدخ 

.ییادجو راظتنا  دتمم  ياه  لاس  زا  دعب  دنروآ ؛ یم  ار  وت  زورما ،

.دزیر یم  شتآ  رب  دنپسا  تردام ،

! زین نم  تسا و  لاحشوخ  ردقچ  تردام 

.میدوب دق  مه  نسمه و  ود  ره  ؛ میتفر مه  اب  ود  ره  وت ، نم و 

.زاورپ قشاع  ود  ره  روش ، رپ  ود  ره 

.دوب هدرک  ییاوه  ار  نامیود  ره  ههبج  كاخ  يوب 

.دش کچوک  هبش  کی  ناماه  يزاب  يارب  اه  هچوک  تعسو 

.میدوب هدش  درم  رگید 

.میدرک زاورپ  قشم  میدرب و  ههبج  نامسآ  هب  ار  نام  یگدنرپ  تعسو 
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.میتفرگ ظفاح  لاف  .میتشون  همان  تیصو  .میدناوخ  تداهش  زامن  ود  ره  .میتسب  انح  ود  ره  تاّیلمع ، بش 

تخادگب ربلد  يرود  هطساو  زا  منت 

تخوسب هناناج  خر  رهم  شتآ  زا  مناج 

.تسا هدش  مگ  اهرتوبک  ياه  لاب  رد  نامسآ  مدید  باوخ  بش  نامه 

.میدوب هداتفا  كاخ  يور  ود  ره  وت  نم و 

.كاخ بوطرم  يوب  هتفرگ ، شتآ  ياه  قیاقش  يوب  داد ؛ یم  هتخوس  ياه  كدصاق  يوب  نامرب  رود و  ياوه 

.نشور نشور  دوب ؛ نشور  اج  همه 

.دندیصقر یم  تیاه  مشچ  رد  اه  هراتس  يدوشگ ؛ کلپ  وت 

.دندرک دنلب  نیمز  زا  مارآ  ار  وت  دندمآ و  نامسآ  زا  هناورپ  هتسد  هتسد 

.مدوب هداتفا  كاخ  يور  نانچمه  نم  دندرب و  دوخ  اب  ار  وت 

.دوب هدرک  ریگ  میولگ  رد  دایرف 

.دوب هدش  ریجنز  ما  هرجنح  رد  ضغب 

.ربب تدوخ  اب  مه  ارم  ریگب و  ار  میاه  تسد  متفگ 

.يدز دنخبل  وت 

.يدیشخب نم  هب  ار  تیاه  مخز  زا  هفوکش  کی  وت 

.متفرگ رُگ  تفرگ ، شتآ  تخوس ، منت  مامت 

.متخوس یم  ناجیه  بت  رد 

! دش ریبعت  دوز  هچ  مباوخ 

! يدز دنویپ  ینامسآ  ياه  هظحل  هب  ناسآ  ردقچ  ار  ینیمز  ياه  تصرف  نم ، زا  رتدوز  وت  میتشذگ  یم  ربعم  زا  دیاب  وت  نم و 

.مشک یم  هآ  تساه  لاس  ار  مندنام  هودنا  الاح  مدش و  مگ  دوخ  یناریح  ینادرگرس و  رد  نم  یتفر و  وت 
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.مدش رو  هلعش  نوخ  شتآ و  رد  نم  يدز و  وسوس  ربعم ، تسد  رود  رد  يدش و  هراتس  وت 
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.تسا يربخ  یب  وت  زا  مربخ  اهنت  هک  تساه  لاس 

.كاخ اهراورخ  ریز  یفخم  جنگ  کی  لثم  يدنام ؛ ناهنپ  هدش ، موم  رهم و  زار  کی  لثم  هک  تساه  لاس 

.رهش ياه  هناش  رب  دنروآ ، یم  ار  وت  زورما 

.كاخ لد  رد  هدش  ناهنپ  ناشکهک  يدش ؛ ریثکت  كاخ  رد  هک  ار  وت  دنا ؛ هتفای  ار  وت 

تنت زا  ار  ناوختسا  یتشم  دوب ، دهاش  كاخ 

تنت زا  ار  ناهن  يزار  هدرپ  دز  سپ  داب ،

.درک هزجعم  تنت  يوب 

.نیمز لد  رد  دش  یتشهب  تراشب  تنت ، يوب 

؟ منک شناراب  هسوب  ات  دوب ، هدش  شوغآ  اه ، لاس  نیا  ار  تا  ینامسآ  رکیپ  كاخ ، مادک  وگب !

ار وت  کنیا  دنشک  یم  نوریب  هدرم  نیمز  زا 

تنت زا  ار  نامسآ  دننیبب  اهرتوبک  ات 

.میآ یم  وت  زاوشیپ  هب  نم  يربخ ، یب  اه  لاس  زا  دعب  ار  وت  ...دنروآ  یم  ار  وت  زورما  و 

.مزوس یم  قشع  شتآ  رد  هظحل  ره  زور و  ره  نم  یتخوس و  هرابکی  قشع ، شوغآ  رد  وت 

! یسانشن ار  ترگنسمه  دیاش  اّما  میآ ؛ یم  وت  زاوشیپ  هب  نم 

.ما هدش  ریپ  وت  زا  رود  ياه  لاس  نیا  رد  نم 

؛ دوش نشور  ترادید  هب  هک  مرادن  یمشچ  اّما  هدش ؛ گنت  تیارب  ملد 

! دهد خر  يا  هزجعم  تنفک ، بوخ  يوب  هب  دیاش 

.یسانش یمن  مه  ار  میادص 

.هتخوس يولگ  کی  يوب  دهد ؛ یم  توراب  يوب  میادص 

.تسا دایز  میاه  لد  درد  دوش ؛ یم  شوماخ  هرجنح ، رد  میادص  هک  منک  یم  هفرس  ردق  نآ  اهزور  نیا 
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.دوب يربخ  یب  تربخ  اهنت  هک  يدش  يا  هناورپ  وت 

.منتخوس لاح  رد  زور ، ره  هک  یعمش  نم  و 

.موش یم  بوذ  هرذ  هرذ  مراد  هدنامن ، يزیچ  رگید  دسر ؛ یم  اهتنا  هب  دراد  عمش  نیا 

.مدنویپب اه  هناورپ  لیخ  هب  زین  نم  رگید  زور  دنچ  دیاش 
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هداز یقت  هبیط  تشهب / میسن 

هداز یقت  هبیط 

.ینک یم  مامشتسا  ار  تشهب  میسن 

.دنا هدرک  وت  مان  هب  ار  تشهب  زا  يا  هعطق 

! شونب لاصو  دهش  زا  یتبرش 

.دروآ یم  دجو  هب  ار  وت  یپ  رد  یپ  رون ، زا  ینامک  نیگنر  .تسوت  هتسیاش  لصو ، نیا  ینیریش 

.نیمز اه و  نامسآ  دنوادخ  هب  يدروآ  نامیا  هیآ  هیآ  يدش و  نوقزری » مّهبر  دنع  ، » دوخ هناتسم  ههقهق  رد  دنسرخ ، داش و  وت 

.يداهن صالخا  قبط  رد  ار  ناج  ار و  مخز  نارکوش  يدیشون  هعرج  هعرج 

.يداهن رس  تشپ  یکی  یکی  ار  یگدنز  ياهزیرکاخ 

.یتسب وا  قیرط  زج  زیچ ، ره  يور  هب  ار  تیاه  مشچ 

.يدرک قشع  يالب  رپس  ار  تا  هنیس 

.تسوا زا  هک  ملاع  همه  هب  يدش  قشاع 

.دندوبن وت  رایتخا  رد  زگره  تیاهاپ 

.دش یم  رید  تشاد  شندیرپ  هک  یتشاد  ار  يا  هدنرپ  سح 

.دیبلط یم  ار  وت  نامسآ 

.درک یم  تریگ  سفن  نیمز  ياوه 

.ربکا داهج  مدق  هب  مدق  تیاه ، ماگ  دوب و  نآرق  هیآ  هیآ  تیاه  بل  رب 

.یتفر شیپ  نادیم  هب  ور  كاچ ، ْنابیرگ 

.دندروخ یم  هطبغ  ار  وت  حور  يدنلب  اهرادیپس ،

.ناور دوب  یکشا  ياه  همشچ  تیاه ، مشچ 
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.دش یم  رت  کبس  هظحل  هظحل  تراب ، هلوک 

.دوب هار  رد  يراهب 
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.دندوب هار  هب  مشچ  ار  تندمآ  نایکالفا ،

.دش قشع  هداجس  راسکاخ  تدنلب ، یناشیپ 

.دوب يراج  تیاه  ماگ  زا  رون ، زا  يّدر 

، تسشن اه  قیاقش  هنیس  هب  یغاد  تخیر و  نوخ  تا  یناشیپ  زا 

.يا هتفرگ  راهب  يوب 

.تسا هدرک  رپ  ار  تنوماریپ  لصو ، ياوه 

.دنا هتسشن  نشج  هب  ار  تندمآ  رارق ، یب  ِناگتشرف 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  / ینادرگرس رد  هنهرب  اپ 

ییاضر هدیمح 

رورغ رد  دزادـنا  یم  گنچ  هک  یـساسحا  دود ، یم  تیاه  نایرـش  رد  نوخ ، ياج  هک  یمغ  دـچیپ ، یم  تا  هرجنح  رد  هک  ییادـص 
دنوش و یم  دنلب  هک  تیاه  تسد  دننک ، یمن  رواب  دـننیب و  یم  هدز  تریح  هک  تیاه  مشچ  دراد ، یم  او  دایرف  هب  ار  وت  تراوهوک و 

هک خیرات  دنریگ ، یم  لاب  هنارتوبک  دنوش و  یم  گنس  هک  تناتشگنا 

نوخ و ياـهزور  هرـصاحم  رد  هلعـش  زا  ییادر  اـب  دـبلط  یم  يزراـبم  ار  وت  همه  همه و  دروخ ، یم  قرو  تا  یمخز  ناتـشگنارس  اـب 
.هوک نوچ  هداتسیا  رتسکاخ ،

.دراد ار  وت  تارطاخ  زا  یمخز  هناش ، رب  خیرات  زا  هحفص  ره  هک  تس  يدایز  ياه  لاس 

.ینادرگرس ياه  نابایب  رد  هنهرب  اپ  دنود  یم  دنهد و  یم  دایرف  يوب  تیاهرهش  ياه  هچوک 

.تبرغ ییاهنت و  هتفر  ور  گنر و  ياهرداچ  رد  دنوش  یم  نفد  تا  يدازآ  تارطاخ  دنبوک و  یم  هنیس  هب  تیاهرهش 

.دوش یم  هدیشک  نونج  خالگنس  رب  هدماین  تراهب  دیور و  یم  درد  ياه  هناوج  تنیمزرس  ياهزرم  زا 

.يا هفوکش  هن  تس ، يراهب  هن  ار  وت 

.دنا هدرک  اهر  هثداح  زا  يدابدرگ  رد  ار  وت 

! نک رتدنلب  ار  تیادص 
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هب ار  وت  دنا ، هدیچ  گنس  تنوتیز  ياه  هخاش  زا  دنا و  هدرک  هنامک  هک  تناتـسد  تسا و  نتـسکش  هدامآ  تا  هرجنح  رد  هک  یـضغب 
.دراد یم  او  نداتسیا 

.هثداح يوهایه  نیا  رد  هنایم ، نیا  رد  دنک  اغوغ  ترورغ  راذگب  نزب ؛ تا  هتشذگ  ياهزور  نشور  هیاس  رد  یکلپ 

.دنرب یم  امغی  هب  ار  تیاهزور  شریزگان ، ِدود  رد  دزوس و  یم  نیطایش  هرصاحم  رد  ناگتشرف ، سیدنت  یب  تیاه  غاب 

یم رـس  هثداح  دولآ  نزح  ِگـنهآ  تا  یمخز  ِياـن  رد  یلاوح  نیا  بورغ  دـنک ، یم  یناراـب  ار  تیاـه  مشچ  ياوه  سدـقملا ، تیب 
.دهد

.دننز یم  هناوج  دنوش و  یم  زبس  هک  دنراد  ار  تناتسد  ياه  هخاش  دصق  هناورپ  نارازه  هچیرد ، ره  زا  نک ! دایرف  رتدنلب 

.رگید تس  یعولط  دیما  هدماین  ياهزور 

؛ شیوخ رد  نزب  جوم 

.دننز یم  جوم  دایرف  دنوش و  یم  تشم  اوه  رد  هک  تناتشگنا  هارمه  دننز ، یم  جوم  گنس  هک  يراج  نارابیوج  نوچ 

! مرگ تسفن 

.دردب نابیرگ  درد ، زا  تیاه  هرعن  هارمه  نامسآ ، ات  ار  تیولگ  ياهدرد  نزب  دایرف 

یم دایرف  وت ، اب  ادصمه  سدـقملا ، تیب  نک ؛ دایرف  ار  ترورغ  زودـب ، يدازآ  ِتسدـکی  ياهزور  ِیندـمآ  يایور  هب  ار  تیاه  مشچ 
.ار شا  يدازآ  دنز 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ییاهر زور 

يدابآ دوواد  هموصعم 

هب ار  تمواقم  تخـس  ياه  لاس  یگراوآ و  خـلت  ياه  لاس  جـنر ، زارد  ياه  لاس  ّدر  منک و  یم  هاگن  تزیخ  هسامح  ياه  مشچ  رد 
.متسیا یم  هراظن 

.میرگ یم  ار  تلاس  رید  ياه  غاد  وت ، هناش  هب  هناش  مریگ و  یم  تسد  رد  ار  تدولآ  بت  ياه  تسد 
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عافد هب  نادند  گنچ و  اب  وت  هک  هنوگ  نیا  .دنازرلب  ار  تا  هدارا  ياه  هناش  لاغشا ، درس  ياهداب  هک  ینآ  زا  رت  عیسو  ایرد ! دنزرف  يا 
.دنرادن ار  تمزع  نتسکش  ناوت  اهربت  نیرت  شکرس  یتح  يا ، هتساخرب  تنیمزرس  زا 

.دندنب یم  رمک  تا ، ینابزیم  هب  هنیآ  دیشروخ و  دننیشن و  یم  هفوکش  هب  نوتیز  ناتخرد  ار  تنشور  دیما 

هچوک زیخرب و  .دـننک  سح  ار  تزاورپ  هوکـش  اه ، نامـسآ  نیرترود  ات  نارتسگب  قشع  نامـسآ  رب  ار  تا  هسامح  ياـه  لاـب  زیخرب !
نوریب تسینویهـص ، فیثک  ياه  همکچ  ریز  زا  ار  تنتـسیز  قح  دیاب  وت  .نک  زیربل  یگدـنز  زیگناروش  يادـص  زا  ار  تشوماخ  ياه 

! نک هاگن  .یشکب 

.دننز یم  دنخبل  ار  تا  هناراودیما  هاگن  دیپس ، یناگتشرف  شودمه  اهربا ، زارف  زا  تدیهش  ناردارب 

.دنناسرب ناهج  مامت  هب  ار  تخرس  داهج  ماغیپ  ات  راپسب  اهدور  هب  ار  تا  هیفچ 

.نک يرایبآ  نامیا  ياه  هجنپ  رس  اب  ار  تمواقم  ياه  لخن 

.نک باترپ  تسینویهص  هنسرگ  هشیمه  ياهروخشال  تمس  هب  چیپب و  رگدایرف  ياه  گنس  مجح  رد  ار  تا  هتفگان  ياه  فرح 

هچ رگا  ینیـشن ، یم  نوـخ  هب  تدـیپس  ناگدـنرپ  چوـک  رد  هیناـث  هب  هیناـث  اـهزور  نیا  دـنچ  ره  گرزب ! ِموـلظم  يا  نیطـسلف ، يا  هآ 
، يدازآ دیـشروخ  هک  يزور  تسین  رود  مراد ، نامیا  نم  اـما  تسا ، هدرک  رت  قیمع  ار  تدـنلب  یناـشیپ  ياـه  نیچ  جـنر ، یگراوآ و 

.دنک نشور  ار  تدولآ  هم  ياه  هظحل 

.دیآرد رازتها  هب  اه  هوک  نیرتدنلب  زارف  رب  تنامدرم  يدنلبرس  مچرپ  هک  نشور ، یهاگرحس  تسا  کیدزن 

هب ناکدوک  يوهایه  ار  تلاقترپ  ياه  غاب  دـنزیرب و  تناماد  هب  بیـس  هفوکـش  دبـس  دبـس  تبیجن ، نارتخد  هک  ماـگنه  نآ  دـسر  یم 
.تسا کیدزن  ییاهر  زور  هک  نک  همزمز  ار  يدازآ  هنارت  .دزیخرب  نتفکش 
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هداز ربکا  ریما  / ربص هانپ  رد 

هداز ربکا  ریما 

ناتسد رتدق ، هتشارفا  شـشود ، مه  رانک و  ناتخرد  دتلغ ، یم  كاخ  رب  دور و  یم  هناشن  نازخ  رادیب  ربت  ار  شا  هقاس  هک  یتخرد  ره 
یم شیپ  هب  رت  مکحم  نیمز  رد  ار  شیوخ -  ياهاپ  ناـشیاه -  هشیر  دـننارتسگ و  یم  رون  تمـس  هب  ار  ناـشیاه -  هخاـش  شیوخ - 

.یگدنز زا  دوخ  مّلسم  ّقح  شیوخ و  مهس  يوج  تسج و  رد  دننار ؛

.تسا یگدنز  شواک  رد  كاخ ، رد  شا  هشیر  زونه  زین  هداتفا  كاخ  رب  تخرد  ره  و 

زور ره  هک  دنمهف  یم  بوخ  ار  نیا  اه  تخرد  دتفا ، یمن  اپ  زا  شیور » ، » اهنآ زا  یکی  عطق  اب  هک  دنناد  یم  بوخ  ار  نیا  اه  تخرد 
هک یّقح  بآ و  كاخ ، نیمز ، هانپ  رد  ربص ، هانپ  رد  دننیـشن  یم  رمث  هب  هک  دـنناد  یم  لبق ، زور  زا  دوش  یم  رت  هدیـسر  ناشیاه  هویم 

.تساهنآ مّلسم  ّقح 

.دنزیوآ یم  شیوخ  ياه  هخاش  رب  ار  يرتزبس  ياه  نوتیز  زور ، ره  هک  دنناد  یم  ار  نیا  زین  وت  نیمزرس  ياه  تخرد 

رد ار  وت  رکیپ  اه  هلولگ  ِنازخ  هک  دـنچ  ره  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  شیور  هب  وت -  کچوک  دـنچ  ره  ناتـسد  وت -  ناتـسد  هانپ  رد  اه  نآ 
.دریگبرب

ناتـسد دـننک و  یم  ملع  دـق  نازخ ، میخژد  ربارب  رد  شیپ ، زا  رتراوتـسا  وت  نامزرمه  هک  دـنناد  یم  وت  نیمزرـس  نوتیز  ياه  تخرد 
اهداـب نایذـه  زا  ولمم  ناـهد  رب  اـت  دـننک  یم  هداـمآ  رت  هدروخ  هرگ  هشیمه  زا  ار  ناـشیاه  تشم  رت و  ناوت  رپ  هشیمه  زا  ار  شیوـخ 

.دنبوکب

كاخ رد  شیاه  هشیر  هک  یتخرد  تسا ؛ تخرد  کی  ینیطسلف ، ره  هک  دنناد  یم  بوخ  وت  يریطاسا  نیمزرـس  نوتیز  ياه  تخرد 
ياه كاخ  رب  طوقـس  هب  دـنک  دـیدهت  ار  ناشیاه  هقاس  تسناوت  دـهاوخن  يربت  چـیه  هغیت  تسا و  هدرک  شوخ  ياج  نامیا  سدـقم 

.دنشاب ناتلغ  شیوخ  نوخ  رد  دنچ  ره  هایس ؛

یتلادع و یب  هایس  هدیکورچ و  یناشیپ  نتسکش  هب  زج  هک  یگنس  دیور ؛ یم  گنس  ياه  هویم  ناشناتسد ، هخاش  رب  هک  ییاه  تخرد 
.دسانش یمن  ار  یفده  يرگلاغشا ،
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زا دـنوش  یم  اهر  هک  ییاه  گنـس  تشم ؛ رد  ییاه  گنـس  اب  دـننک  یم  لابند  ار  رون  هک  دنتـسه  ییاه  هخاـش  وت  ناـمزرمه  ناتـسد 
.ناشیاه هناخ  رب  ار  رون  هار  تسا  هتسب  هک  ار  يدودنا  ریق  دودسم و  هرجنپ  دنکشب  مه  رد  ات  ناشناتسد  ترفن 

یب دنام ؛ دنهاوخ  دبا  ات  يزوریپ ، راظتنا  رد  ناتکاپ  نیمزرس  یبآ  نامـسآ  رد  ناتحور  ياه  هخاش  نیطـسلف و  كاخ  رد  ناتیاه  هشیر 
.نازخ درس  لصف  يزور  هنابش  موجه  زا  يا  همهاو 

.تسه يدازآ  یتقو  ات  درک ؛ دهاوخ  یگدنز  تسا و  هدنز  امش  اب  هشیمه  ات  نیطسلف 

هداز یقت  هبیط  / نوتیز ياه  هشوخ  مشخ 

هداز یقت  هبیط 

.شیوخ حور  مطالت  رد  یجوم ؛ نوچ 

.يراذگ یم  تردارب  رکیپ  یب  رس  رب  رس 

.یهد لسغ  تمشچ  کشا  هرطق  هرطق  اب  ار  وا  یهاوخ  یم 

.تسا هدنکفا  هیاس  تناردارب  ناج  یب  رکیپ  رب  تساه  لاس  دوملت ،»  » نیماضم

.يزود یم  كانلوه  هعجاف  کی  هب  ار  تهاگن  زور  ره  ینیب ؛ یم 

.يروخ یم  هرگ 

.دنرادن یمامت  تیاهدرد 

.دنروآ یم  موجه  وت  رب  غیرد  یب  تیاه ، جنر 

! دیراب یم  نامسآ  زا  گنس  شاک  يا 

! دندش یم  گنس  تیاه  تشم  شاک  يا 

! دندش یم  نیشتآ  ياه  هلولگ  تتسد  رد  اه  گنس  شاک  يا 

.دروآ بات  يا  هظحل  ار  ناشتراغ  هیثرم  ناوت  یمن  هک  تسا  خلت  ردق  نآ  تنوتیز ، ياه  غاب  وت و  هّصق 

! دندرک یمن  ار  هنابش  ياه  سوباک  نیا  رکف  دیاش  دنتخادنا ، گنچ  تنیمزرس  ییانشور  رب  هناشاّفخ  هک  زور  نآ 

! درک یمن  ینیب  شیپ  ناشلایخ  هریت  ياضف  رب  ار  اه  گنس  تمواقم  ناش ، یلاشوپ  نهذ  دیاش 
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.دنک یم  روک  ار  ناشغورف  یب  ياه  مشچ  سدقملا ، تیب  دیشروخ  دنتسناد  یمن  نامگ  یب  زور  نآ 

.دننک درگ  بقع  هک  دننآ  زا  رت  عاجش  روسج ، ياه  ماگ  نیا 

.درب دهاوخ  داب  شود  رب  ار  نیمزرس  نیا  هصق  كاپ ، ياه  مادنا  رتسکاخ 

: میوگ یم  ناطیش  نازابرس  هب  نم 

زا یناتسروگ  رد  ار  امش  دزیر و  یم  ناترس  رب  ار  اهرتسکاخ  مامت  اهدابدرگ ، هک  دسر  یم  يزور 

امش نانچ  نآ  نات  یتوبکنع  ياه  ماد  تشاد و  دهاوخن  يا  هدیاف  ندز ، اپ  تسد و  هک  تسا  تقو  نآ  دناریم ؛ یم  يدبا  ياه  باوخ 
.دوب دهاوخن  ناتیارب  يزیرگ  هار  هک  درک  دهاوخ  ریسا  ار 

! دنیبب سدقملا  تیب  نیا  دبنگ  زارف  رب  ار  يدازآ  هوکش  تسناوتن  هک  نات  هریت  مادنا  رب  گرم 

! دیدروآ موجه  رهش  نیا  یگناورپ  هب  راو  توبکنع  هک  تسرپ  داژن  نابّصعتم  امش  رب  گرم 

! ناترذگ دوز  یشوخ  تسا  كدنا  هچ  ناتموش و  ياهرات  تسا  تسس  هچ 

! ناگدش نیرفن  يا  ناتیاه ، هناخ  داب  ناریو 

ص:54

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز هچیرد  زا 

اردص اّلم  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشکی

دادرخ 1384  1

یناثلا 1426 عیبر   12

May.22.2005

نابزرم ریما   / باتفآ یگرزب  هب 

نابزرم ریما 

! توهََرب نیا  رد  رد ، نیا  تسا  زبس  بجع 

.تسا هتشاک  گنر  یکاخ  هکت  لچ  طسو  رد  ار ، شزیزع  ِزبس  لمخم  زا  هکت  کی  دنوادخ ،

! دنز یم  مدق  یگدوسآ  هب  هک  اج  نیا  ار  ادخ  ياپ  يادص  دیونشب 

! دنک یم  تاجانم  ِین ، توص  اب  هارمه  ییوگ  هک  ار  ناپوچ  نآ  ِین  يادص  دیونشب 

لثم شنامیا  هک  تسا  هار  رد  يدرم  تفگ : شروبـص  نادرم  هب  تشذـگ و  یم  کهک  ياتـسور  زا  فداصت  هب  رباع ، يدرم  يزور ،
ینابرهم درک و  دهاوخ  غاد  دیدرت ، ناتسمز  بلق  رد  ار  ناتیاه  لد  شروضح ، ترارح  درک ، دهاوخ  نشور  ار  امش  ياتسور  باتفآ ،

.دناسر دهاوخ  طاشن  جوا  هب  ار  هد  ناکدوک  شا ،

امـش زا  وا  داد و  دـیهاوخ  وا  هب  لزنم  نیمز و  .دـیهد  یم  شهانپ  امـش  دـیآ و  یم  ناتیوس  هب  نـالهاج ، نـالهاان و  روج  زا  هتـسخ  وا 
.دهاوخ یم  راهطا  همئا  هب  تدارا 
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هچ نآ  ره  امش  نامیا و  اب  مأوت  تدابع  نامیا و  اب  مأوت  نتفگ  نخـس  نامیا ، اب  مأوت  هشیدنا  دهاوخ ، یم  ار  نامیا  اب  مأوت  ندرک  راک 
.تفریذپ دیهاوخ  دهاوخب ، وا 

.شیاه مخز  اه و  یگتسخ  همه  اب  دمآ ؛ درم  نآ 

.باتفآ یگرزب  هب  یلد  اب  دمآ ؛ درم  نآ 

.زاریش لیدب  یب  ياه  جنران  يوب  داد ؛ یم  ناهفصا  روبص  ياه  هرجح  يوب  درم ، نآ 

هب هدیـسر  قارـشا و  ياه  ماگ  اب  هدش  در  .انیـس  نبا  لیدـب  یب  شمارآ  شیاه ، تسد  دوب و  ظفاح  ياه  لزغ  ساکعنا  شیاه ، مشچ 
.كولس لزنمرس 

! دنتشاد ار  نیمز  رب  یهاشداپ  لایخ  روک ، هرپ  بش  ردقچ  تشادن و  دیشروخ  غارچ و  لمحت  بات  نطو ، ياهزور  نآ  يربا  ياوه 

.تفگ یم  يروبص  ردص و  حرش  دوب و  هتسشن  اردص  قشع ، مولع  سلجم  ردص  رب 

نآ شلاّیـس ، لایخ  رد  تفر و  دوبعم  لزنم  هب  هدایپ  راب  تفه  قشع ، ياهرفـس  هدایپ  یجاح  تمکح ، هفـسلف و  يوگ  فیطل  يزاریش 
هلیـسو هب  قح  يوس  هب  قح  زا  رفـس  قح ، هب  قلخ  زا  رفـس  هعبرا ، رافـسا  رفـس  راهچ  تشون : دـشاب ، ییاهر  هار  غارچ  تسیاب  یم  هچ 

.قح هلیسو  هب  قح  يوس  هب  قلخ  زا  رفس  قح و  هلیسو  هب  قلخ  يوس  هب  قح  زا  رفس  قح ،

ات هک  دیـشخب  يرطع  ار  قرـشم  هفـسلف  شیاـه ، سفن  ساـی  رطع  داد و  حـیجرت  یتسه  گـنر  تیهاـم  رب  ار  دوجو  رهوج  هک  يدرم 
...درب دوش  یم  مک  شلامک  لالج و  لزنمرس  هب  هار  هک  میزبس  شتسمرس  ياه  هیناث  رکس  زا  نانچ  زونه ،

.دیسر وا  ياه  مشچ  دنلب  يانعم  هب  ات  درک  كولس  دیاب 

.دینش ار  وا  روعش  حرش  ات  درک  عوشخ  دیاب 

.دید ار  ادخ  رون  وا ، ياه  سفن  لالُز  رد  ات  تشاد  يوقت  دیاب 

زا ناـشاک ، هب  ناهفـصا  زا  ناهفـصا ، هب  نیوزق  زا  نیوزق ، هـب  زاریـش  زا  یترجه  دـیمهف ؛ ار  وا  ینـالوط  ترجه  اـت  درک  ترجه  دـیاب 
.قشع هناخ  تمس  زاب  کهک و  هب  ناشاک 

! تسا زاب  یلجت  ياه  هار  ردقچ 

.تسا کیدزن  یقشاع  ياه  هنماد  ردقچ 
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! دش مگ  دولُخ  هسلخ و  رد  دوش  یم  ردقچ 

! دید یباتفآ  درم  نیا  ياه  تسد  رد  ار  داب  رد  مکحم  ياهارفا  شمارآ  دوش  یم  ردقچ 

یم قشع  يالُم  یناشیپ  طوطخ  رد  دیـسر ؛ ادـخ  هب  دوش  یم  اّما  دـناوخ ، یم  لهج  هب  ار  وت  نم و  مه  زونه  هناـیزات ، باـنط  دـنچره 
.دید ار  ...و  تیهام  دوجو و  ضرع و  رهوج و  زا  هچ  ره  دوش 

یجنپ هجیدخ  / اردص

یجنپ هجیدخ 

.تسا کچوک  وت  تعسو  كرد  يارب  زاریش 

.دبلط یم  ار  يرت  عیسو  ياه  قفا  تیاه  مشچ 

.دنقاتشم ار  وت  دنلب  ياه  ماگ  تسد ، رود  ياه  هداج 

.ار تروضح  ناهج  تسا  هداتسیا  اشامت  هب  کنیا  هک  شوپب  ابق  دنبب و  شیوخ  راتسد 

هکرب مامت  دنوش ، یم  باریس  تهاگن  ییایرد  ِتضایر  زا  هک  ار  وت  ار ؛ وت  دوجو  يانشور  تسا ، هتسشن  انمت  هب  ناهفصا  ياه  هچوک 
.تفرعم ياه  هچوک  سپ  هچوک  دوش  یم  نشور  تدنلب ، یناشیپ  وترپ  زا  هفسلف و  هنشت  ياه 

.دبلط یم  ار  وت  مالک  راوگشوخ  لالز  ناهفصا ، كانشطع  حور 

.تسا هدرک  هتسخ  ار  قشع  نافرع و  ناماک  هنشت  هتسخ ، گرزب ، کچوک و  ياه  بارس 

.ار یتسه  دنیشنب  هراظن  هب  وت ، یلاعتم  هاگن  هچیرد  زا  ات  دنبلط  یم  ار  وت 

.دوش یم  مامت  لهج  وت ، نشور  هاگن  اب 

.يراد ور  شیپ  رود  یهار  هک  دنبب  رفس  راب 

.كاخ نیا  نایرش  رد  يدوهش  ِيراج  لالز  وت  هک  ییایرد ؛ هتسویپ  مه  هب  ياه  هرطق  وت  هک  دنرادن  دوکر  بات  وت ، ياه  ماگ 

شزاون هفـسلف ، هدوشگان  روک و  ياه  هرگ  تسا و  ناهاوخ  ار  وت  شنیب  غارچ  هدش  رـشتنم  نانـشور  تمکح ، يوت  رد  وت  ياهزیلهد 
.دنمزاین ار  تا  یلاعتم  مهف  درخ و  ناتشگنا 

! ار ماهوا  ِمهبم  ياهادص  مامت  دزاس  شوماخ  تا  یگدیروش  يادص  ات  راذگب 
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! ار تا  یقارشا  ياوه  دنشکب ، سفن  تاّرذ  مامت  ات  راذگب 

.ار ملاع  مامت  شوگ  دزاونب  تا ، یتوکلم  ياهزاوآ  راذگب 

! قشاع ياه  هناورپ  مامت  تدنلب  ِیناشیپ  عاعش  زا  دنزوسب  راذگب 

.ار تسرپ  لال  هلیبق  نیا  ِیمهفان  دشاب ، موق  نیا  ِیتسم  بارش  تبان ، ياه  هشیدنا  راذگب 

مه رد  شیوـخ  مـالک  هزجعم  هب  ار  تمکح  تمارک و  نازاـب  هدبعـش  راـموط  اـت  نک  داـیرف  نک ، ناـمرد  شیوـخ ، ریبدـت  ییاریگ  هب 
.یچیپب

! اردص تسا  زیخ  هلزلز  تمالک 

! ار خیرات  لهج  لین  یفاکشب  ییاصع ، زاجعا  هب  ات  شاب  اسوم 

! اردص نک  هنافراع  يدوهش  نامهیم  ار  ناهج  ناهذا 

.ار كالفا  كاخ و  تاّرذ  دروآرد  عامس  هب  هک  تسوت  هناقشاع  روعش  هبذج  هب 

هودنا نابایب ، رد  نابایب  میـسن ، هک  دنچ  ره  دننک ، دـیعبت  تسدرود  بیرغ و  ياه  هداج  هب  ار  تیامیپ  نامـسآ  ياه  ماگ  هک  دـنچ  ره 
زا برغ ، ات  قرـش  زا  ار ، تا  هزاوآ  داب ، اّما  یـشکب ، شود  هب  ار  تا  یگراوآ  هناـخ  هب  هناـخ  هک  دـنچ  ره  دریگب ، ندـیزو  ار  تتبرغ 

.دیزو دهاوخ  ار  تا  هشیدنا  شوخ  يوب  دورس و  دهاوخ  بونج  ات  لامش 

.هنادواج شمان  دوش و  یم  ریثکت  اردص ، ناهج ، ات  ناریا  زا  ناهفصا  ات  زاریش  زا  تمکح ، ات  هفسلف  زا  یباراف ، ات  طارقس  زا 

هداز ربکا  ریما  / توکلم نیشن  ردص 

هداز ربکا  ریما 

! نیهلاتملا ردص 

.درادن ار  تندرک  سمل  ناوت  ام  تسد  هک  ییوسارف  رد  ردق  نآ  وت ،

.شیوخ تاذ  هب  يرهوج  تس  یتکرح  وت  تکرح  یجنگ ؛ یمن  نایب  رد  يا  هفسلف  چیه  اب  وت 

.هللا یلا  برق  يوس  هب  ینک  یم  ادیپ  نایرج  شیوخ  رد  يریگ و  یم  همشچرس  هللا  هفرعم  ياه  همشچرس  زا  وت 
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ماـگ فرـص  دّرجت  هب  فرـص  دّرجت  زا  ییاـمیپ و  یم  هار  ضحم  تاذ  هب  ضحم ، تاذ  زا  ار ، شیوخ  ینک  یم  ادـیپ  شیوـخ  رد  وـت 
.يراد یمرب 

.منیب یمن  يزیچ  یهارمگ  زج  مرگن ، یم  هچ  ره  ما  یهاگآ  قمع  زا  هک  نم  موش ، یم  هعبرا » رافسا   » ِرفسمه

هب هک  یمدـق  ره  اب  زونه  یتشذـگ و  اهنآ  زا  شیوخ  غارچ  اب  وت  هک  ار  يا  هفـسلف  هب  یهتنم  دولآ  هم  ياه  هار  مراد  یم  رب  ماـگ  وت  اـب 
! يا هتشادرب  يا و  هتشاد  یمرب  راومهان  ياه  هداج  نیا  رب  تبالص  اب  هچ  هک  منیب  یم  ار  وت  راوتسا  ياه  ماگ  ّدر  مراد ، یمرب  شیپ 

، ار نیهلاتملا  ردص  دنسانش ؛ یم  ار  وت  اه  هداج  نیا  مامت 

هنارک اه و  هرانک  هب  نآ  هشوگ  ره  هک  فرگـش  یهار  یـسرب ؛ دوجو  هرهوج  هب  ات  يدرک  زاـغآ  دوجو  هرهوج  رد  وت  هک  یتکرح  زا 
ياپ اب  هک  مسج ، ياپ  اب  هن  تسا ؛ هتـشذگ  نآ  ياج  ياج  زا  راوتـسا  هک  ار  تیاه  ماگ  نزاوتم  نینط  دـنروآ  یم  دای  هب  زونه  شیاه ،

.دمآ یم  شورخ  هب  وت  رد  دیشوج و  یم  وت  هنیس  رد  هک  يا  همشچ  یهلا ؛ لازیال  ءاشنم  زا  هتفرگ  تأشن  لاّیس  قطنم  اب  ناج ،

هدیـسرن شتیاهن  یب  مجح  كرد  هب  نایب ، مالک و  رد  یفرظ  چیه  هک  راشرـس  ردـق  نآ  يراشرـس ؛ ینارون  زبس و  ياه  هشیدـنا  زا  وت 
.دنکن زیررس  دروآ و  بات  ار  تا  هشیدنا  رون و  بل  هب  بل  فورظم  تسناوتن  وت  حور  زج  یفرظ  چیه  .تسا 

.دیدرت ههبش و  هوبنا  ربارب  رد  تسا  يژد  يدرک ، نایب  هک  یعطاق  ناهرب  تسا و  راوتسا  مکحم و  تا  هفسلف  ياپاج  ردقچ 

نماد هب  مزادـنا  یم  گـنچ  میاـهنت ، نم  دوـش و  یم  متخ  یناریح  يداو  هب  هک  مباـی  یم  يریـسم  رد  ار  شیوـخ  منک و  یم  او  مشچ 
.شیوخ ِیهارمه  یب  زا  هدنامرد  هتسخ و  كاخ ،

.ار وت  باتک  وت و  زج  دننیب  یمن  چیه  ار و  ییامنهار  دنیوج  یم  میاه  مشچ 

.ار تریح  یناریح و  يداو  هب  يداو  ار ، نونج  ات  لقع  يداو  هب  يداو  موش ، یم  یهار  میاشگ و  یم  ار  هیبوبرلا » دهاوش  »

هدروآرب رس  زین  نافرع  سمش  قطنم و  دیشروخ  وت ، قرشم  زا  هکلب  يدنکفا ، هیاس  هفسلف  ياهزرم  رب  تا  هشیدنا  قارشا  اب  اهنت  هن  وت 
.تسا
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رد ات  دهاوخ  یم  روضُح  تصخر  تمکح ، تنیتسآ ، رد  دنا و  هدمآ  صقر  هب  رعش ، ِنطنطم  ياه  هژاو  دیشروخ  تشناد ، نابیرگ  زا 
ات درک  دهاوخ  رفـس  اهداب  اب  هک  يذغاک  ذغاک ؛ قاتـشم  ياه  هحفـص  رب  ملق  گر  رد  دوش  يراج  ات  دنک ، ادیپ  نایرج  تیاه  تسد 

.برغ طاقن  یصقا  ات  قرش و  هیلا  یهنم  ات  نیچام ، نیچ و 

هچیرد زا  دوش  یم  ار  ناـهج  زومر  .تسا  هدروآرد  ناـیب  هصرع  هب  ار  دوجو  ملاـع  تسا و  هتـشاداو  شبنج  هب  ار  ناـهج  تا ، هفـسلف 
.شناد هتفاین  تسد  رظانم  نیرترود  هب  تخود  مشچ  دیواک و  تا  هشیدنا  ياه 

يالم درک ، باطخ  ار  وت  نآ  اب  ناوت  یم  هک  تس  يا  هژاو  اهنت  تخانـش و  ار  وت  نآ  اب  ناوت  یم  هک  تس  یبقل  اهنت  نیهلاتملاردـص ،
! نیهلاتملا ردص  اردص ، الم  نیشنردص ،

هداز یقت  هبیط  / نیشن ردص 

هداز یقت  هبیط 

! نامب رادیب  نک و  زاب  مشچ  رگید  رابکی 

.دنا هدرک  تداع  وت  هنافوسلیف  رکفت  هب  اه  بش  تولخ 

.دنا هتفرگ  وخ  تیاه  مشچ  غورف  هب  اه ، يراد  هدنز  بش 

؟ دراد یم  او  ترضحم  رد  ندنام  رادیب  هب  ار  اه  عمش  هک  تسوت  رد  هبذج  مادک  نیا 

! اتکی دنمشیدنا  شیدنیب  مه  زاب  نامب و  رادیب 

! يزاریش ياردص  اّلم  اه ، نمجنا  نیشن  ردص  هراومه  يا 

.تسوت هاگداز  دنک  یم  راختفا  زونه  زاریش ، تسا و  هتخیمآ  وت  تمکح  يوب  هب  جنران  ناتسراهب 

.يداتسیان زاب  ناشنتفای  زا  مدکی  يدوب و  زیمآ  تمکح  ياه  شسرپ  رگزاغآ  یکدوک ، نامه  زا  هک  وت 

! دنک دیعبت  ار  وت  مکاح  حور  دناوت  یمن  یهاشداپ  چیه  تنطلس  هک  یتسه  يدنمشناد  هنادواج  وت 

.تسا رختفم  وت  ياه  ماگ  درگ  هب  زونه  کهک ، ناشاک و  ناهفصا و 

.يدوب ریبک  دامادریم  یکسردنفریم و  نوچ  یناداتسا  بولطم  هرمث  وت 
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هغبان نامه  وت  هک  دوبن  شیب  تقیقح  نیا  يایوگ  دـیناشک ، شا  يرابرد  ناـملاع  همکحم  هب  ار  وت  ناـمز ، مکاـح  لـهج  هک  زور  نآ 
.دوب هتفرگ  ار  داتسا  نادرگاش  رگید  ناوت  بات و  تا ، هزاوآ  هک  یتسه  یفوسلیف 

.یشیوخ زا  سپ  نافوسلیف  دمآرس  یتح  هک  ار  وت  نوچ  دیدن  وت  زا  دعب  نامز  زگره  و 

؟ تخادنا رظن  ایشا  تکرح  هب  هنافیرظ  وت  نوچ  يدنمشناد  مادک  رگید 

.تشاد یمرب  موتکم  قیاقح  زا  هدرپ  هک  دوب  وت  هراومه  كولس  ریس و 

.دروآ یم  رد  وناز  هب  ار  هدشن  فشک  لیاسم  هک  دوب  وت  ریذپان  یگتسخ  هدارا  مزع و 

.تسوت تّمه  رگناشن  نورد ، ریس  رد  هچ  كاخ و  رب  هچ  وت  ياهرفس 

یب ار  ترمع  تاظحل  نیرخآ  ات  يدـش  تماما  نیمتـشه  رهاوخ  حیرـض  رب  تسد  ار  شیوخ  تایح  ياهزور  نیرخآ  هناعـضاوتم ، وت 
.يراذگن یقاب  یلاؤس  كدنا  زا  خساپ 

! اه نمجنا  نیشن  ردص  ياّلم  دیاتس ، یم  ار  ترگوجتسج  حور  يواکجنک  زونه  ملع ،

رب تسا  مکاح  زونه  هک  تسوت  هناملاع  هاگن  ناشکهک  ناشکهک  شناد ! تمکح و  هدنزورف  هراتس  يا 

.هفسلف يایند 

.دلاب یم  يزاریش  دمحم  نیدلا  ردص  هنافوسلیف  ملع  هب  قرشم  زونه 
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يرو هرهب  زور 

یجنپ هجیدخ  / کین ياه  تصرف 

یجنپ هجیدخ 

یتـخیر و رود  ار  تا  هشیمه  قیاـقد  ناـسآ ، ردـقچ  هـک  یـشیدنا  یم  ینک و  یم  رورم  ار  ترود  نادـنچ  هـن  هتـشذگ  ینیـشن و  یم 
! یتشاذگ اج  تیاه ، تلفغ  زیلهد  رد  ار  تیاه  تصرف 

.یتشذگ انتعا  یب  یتشاذگ و  اج 

.یشک یم  هآ  ار  هتفر  تسد  زا  ياه  هظحل  ترسح ، دنلب  راوید  تشپ  کنیا 

؟ دوب هچ 

(1) «. دیرامش تمینغ  ار  کین  ياه  تصرف  سپ  درذگ ؛ یم  ربا  نوچ  تصرف   » هک يدوب  هدناوخ  اجک 

یم لّدـبم  زورما  هب  تیاهادرف  زورید و  هب  تیاهزورما  درذـگ و  یم  باتـش  اـب  دتـسیاب ، وت  راـظتنا  هب  ار  يا  هظحل  هک  نآ  یب  ناـمز ،
! يا هدنیآ  هار  هب  مشچ  دوخ ، يادتبا  رد  زونه  وت  دنوش و 

.يا هتسب  ار  تیاه  مشچ  يا و  هداتسیا  مکحم  تدوخ  ياج  رد 

! یشاب دهاش  ار  تیاه  هظحل  ياسآ  قرب  ِتشذگ  یهاوخ  یمن  دیاش 

.ینک یم  رورم  ار  تا  هتشذگ  ینیشن و  یم 

هب تدای  زاب  دناود و  یم  هشیر  تدوجو  رد  قیمع  یهودنا  دوش و  یم  راوآ  تحور  نهذ و  رب  هدش  نامیشپ    ِ بوخ قیاقد  زا  یناهج 
.(2)« دروآ یم  راب  هب  هودنا  تصرف ، ندرک  هابت   » هک دتفا  یم  یمالک 
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.دبلط یم  راوتسا  مکحم و  ییاه  ماگ  تسوت ، يوسارف  هک  يا  هداج 

.یهت زا  راشرس  يراب  هلوک  اب  يا ، هدماین  تاظحل  رفاسم  وت  تسا و  یلاخ  تراب  هلوک 

.اه یشومارف  ناتسچیه  زا  یتخاس  يا  هتشذگ  يدرک و  هلاچم  هدوهیب  ياه  یگرمزور  تشم  رد  ار  تیاه  هیناث  قیاقد و  اه و  هظحل 

...كات ..کیت  ..كات  ...کیت 

.دنوش یم  لدب  اه  تعاس  هب  قیاقد  هقیقد و  هب  اه  هیناث  دنخرچ و  یم  دنخرچ و  یم  تعاس ، ياه  هبرقع 

.دور یم  هدنیآ  يوس  هب  دنوادخ  ناهج 

.دنزاون یم  باتش  گنهآ  تساهر ، یتسه  رد  هچ  نآ  یتسه و 

! دنلوجع اه  هقیقد  ردقچ 

! دنبات یب  اه  هیناث  ردقچ 

.يا هدنام  ورف  قیمع  یتوخر  رد  نانچمه  وت  هن ؛ ای 

ياـه تسد  اـب  تدوخ  دـیاب  هک  يا  هتـسب  يا  هدـنیآ  هب  لد  يرگن و  یم  ار  تدوـخ  ینارگن ، لد  چـیه  یب  يداتـسیا و  مارآ  ارچ  وـت 
؟ يزاسب تدوخ 

.زورید همادا  اهادرف  دنزورید و  دادتما  اهزورما ،

.يریگب میمصت  دیاب  طقف 

.نک الط  ار  تیاه  تقو  شاب و  يرگایمیک  تسالط ؛» تقو   » دنا هتفگ  کین 

.يا هدروخ  ناکت  دزوس ؛ یم  تلد 

.هدنیآ هب  یتسب  لد  هتشذگ و  زا  يدیرب  لد  راگنا 

.تسه یتصرف  وت  يارب  زونه  هک  یمهف  یم  دوجو  مامت  اب  الاح 

.یهدب زاجعا  تصرف  تیاه ، ماگ  هب  یناوت  یم  زونه  یهار و  همین  رد  وت 

یمن اج  یـشومارف  هچقب  رد  ار  تیاه  تصرف  يرذگ و  یمن  تقیاقد  رانک  زا  انتعا  یب  راب ، نیا  دـبلط و  یم  ار  وت  نامز ، ياه  هچوک 
.يراذگ
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! تسا نشور  کیدزن و  ردقچ  هدنیآ  راب ، نیا  يور و  یم  شیپ  هظحل  هب  هظحل  نامز ، ياپ  هب  اپ  ینامز و  رفاسم  وت  راب ، نیا 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  یفقث  راتخم  مایق 

هراشا

هبنشود

دادرخ 1384  2

یناثلا 1426 عیبر   14

May.23.2005

ییاضر هدیمح  / ار البرک  نزب  قرو 

ییاضر هدیمح 

.یشک یم  سفن  يا و  هدنابسچ  هتسب  ياه  هرجنپ  مامت  هب  ار  تناهد 

.زیربل زورید  زا  یجنگ  یمن  نامز  هدودحم  رد  درادن ، رارق  مارآ و  تنهذ 

.دناشن یمن  هناوج  هب  ار  وت  يراهب  چیه  يزبس 

.تسدکی یلالز  رد  هن  اّما  ینز ، یم  کلپ 

.یهاوخنوخ نایغط و  تسا و  شراب  ياوه  تیاوه  .دجنگ  یمن  ماین  رد  تریشمش ،

.دنا هدناوخ  ارف  زاب  هچیرد  ره  زا  ار  وت 

.تسا شومارفان  كاخ  ِنهذ  رد  هنشت  ِناکدوک  هّجض  يادص 

.درشف یم  ار  تبلق  نایئاروشاع ، رکیپ  رب  نابسا  مس  يادص  زونه  ینابسچ ؛ یم  نیمز  هب  ار  تشوگ 
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.هثداح نیا  زا  يدنب  یمن  مشچ  دهد ، یم  تباذع  دنز  یم  جوم  تیاه  نایرش  رد  هک  يدرد  .یپت  یم 

.دنریگ یم  لاب  رتوبک  رازه  ینز ؛ یم  دایرف 

.دریگب ماقتنا  يوب  كاخ ، ات  یشک  یم  ریشمش  .تسا  شبنج  رد  ياه  هوک  ِيراوتسا  تیاه  هناشرس 

.ینزب قرو  ار  البرک  هودنا  ياه  لاس  ات  يور  یم  هنشت  بل 

.يزیرگ یمن  چیه  زا  داب ؛ هن  شتآ ، هن  كاخ ، هن  بآ ، هن  یچیپ ؛ یم  مه  رد  ار  تارف 

! راتخم

.دنز یم  ریشمش  دزوس و  یم  شتآ  رد  هک  تسالبرک  ياه  همیخ  نوتس  تیاه ، تسد  همادا 

! راتخم

! ار دیشروخ  یگنشت  ِهودنا  نزب  دایرف  يا ؛ هتشاذگ  اج  اه  یگنشت  اه و  کشم  يالبال  ار  تیاه  مشچ 

.تسا هدرک  تا  هناوید  خیرات  تواسق  نزب ؛ ریشمش  .دوش  یم  دیشروخ  تا  هرذ  هرذ  نت  رب  هرز 

! یلاوح نیا  ياه  نافوت  رد  اهر  ِبسا  اب  زاتب  درم ! يا 

! ار ساپس  ان  مومغم و  كاخ  شکب  شتآ  هب 

! ار سفن  خزود  ِناسیلبا  نوخ  هرطق  هرطق  زیرب 

.دش دهاوخن  هدودز  خیرات  هحفص  زا  وت  مایق  یگرزب 

! تارف ياپ  هب  اپ  نزب  جوم 

یجنپ هجیدخ  / اروشاع هاوخداد 

یجنپ هجیدخ 

.ار هفوک  ياه  کلپ  نیگنس  باوخ  دبوشآ  یم  تیادص 

.ار ملظ  رصق  ياهراوید  دنکش  یم  تیادص 

.ار زابسوه  ياه  ناج  دشک  یم  شتآ  هب  تیادص 
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.دزاس یم  هریخ  ار  تسرپ  بش  نامشچ  تریشمش ، قرب  يزیخ و  یمرب 

.دبوک یم  مه  رد  ار  هفوک  ياه  هچوک  توکس  تیاه ، ماگ 
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.تسا هدمآ  نوریب  وت  ِيدرمناوج  تریغ و  نیتسآ  زا  ماقتنا  تلادع و  تسد 

.دهد یم  البرک  يوب  تسا و  ییاروشاع  تیادص 

.تساونین هودنا  نزح و  همادا  تیادص 

.ار ناشتیانج  مرج و  هظحل  هظحل  يدوب  دهاش  کیدزن  زا  وت 

.دوش یم  هدینش  وت  يولگ  زا  هک  تسالبرک  نادیهش  دایرف  کنیا 

، هللا دـیبع  ملظ  کیرات  نادـنز  رد  اـما  یـشاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  باـکر  رد  تسیاـب  یم  هک  یتسه  یتاـظحل  نیگهودـنا  زونه  وت 
یم تریغ  ریـشمش  ادهـشلا ، دیـس  باکر  رد  شیوخ  لایخ  يافرژ  رد  يدز و  یم  هرگ  تیاهزور  ینـشور  هب  ار  تیاه  بش  یکیرات 

.يدناخرچ

یم وت  دـیاب  دوب ؛ يرگید  زیچ  وت  ریدـقت  اّما  دـندوب ، نتفر  باـت  یب  تدوجو  ياـه  هناورپ  دوب و  هدـناوخ  ار  وت  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
.يدرک یم  سفنت  داد ، یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يوب  هک  ییاوه  رد  يدنام و 

.دندیشک یم  سفن  هظحل  هظحل  ار  ماقتنا  معط  تیاه ، هیر  دیاب 

.تفر تراهط  ترتع و  نادناخ  رب  هک  یشاب  یمغ  جنر و  دهاش  کیدزن  زا  دوخ  ینامب و  وت  تساوخ  یم  ادخ 

.هملک هب  هملک  هژاو و  هژاو  يدوب ؛ مشاه  ینب  هودنا  جنر و  قیمع  ياه  هظحل  هدنراگن  دوخ  وت 

.ار هلمرح  یناوخ  زجر  هژاو  هژاو  یتشون ، وت 

.دوب تا  یگدنز  يارجام  نیرتزیگنا  مغ  هبعش ، هس  ریت  هصق 

.دندرک یم  تاریخ  هدیرب  ياهرس  يارب  هک  يدینش  ار  يدایز  نبا  ياه  هّکس  يادص  وت 

هنیک و شتآ  زا  يدش و  رتسکاخ  یتخوس و  يدرک ، هیرگ  یلوخ  رونت  رد  مالسلااهیلع  همطاف  نیسح  هدیرب  رس  اب  مامت ، بش  کی  وت 
.رو هلعش  ماقتنا 

.يدز هّجض  يداد و  رس  هیرگ  مشاه  ینب  هلیقع  اب  اون  مه  هیبنیز ، ّلت  رب  وت 

.يدنام رادیب  حبص  ات  بش  ماش ، هبارخ  رد  اه  هنایزات  اه و  شوگ  درد  زا  مالسلااهیلع ، هیقر  ياه  هیرگ  اب  ادصمه 

.يوش یم  اروشالع  ریذپان  مایتلا  ياه  مخز  هاوخداد  یبوشآ و  یم  ار  هفوک  شوخ  باوخ  کنیا ،
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.يدرگ یم  ار  اه  هچوک  سپ  هچوک  مامت 

.دوش کنخ  خیرات  ترفن  شتآ  ات  یناشوج  یم  تماقتنا  تریغ و  گید  رد  ردق  نآ  ار  یلوخ  رس 
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.هبعش هس  ریت  رهز  زا  نیگهودنا  ياه  بلق  قیمع  مخز  رب  دنشاب  یمهرم  دنردب و  ات  راپسب  راه  ياه  گس  تسد  هب  ار  هلمرح  يولگ 

! راتخم تسوت ، هانپ  تشپ و  مالسلااهیلع  همطاف  ياعد 

.يدوب نیدجاس  دیس  نینزان  بلق  ياه  مخز  رب  یمهرم  وت 

.یشاب اروشاع  هاوخداد  ینامب و  وت  تساوخ  یم  ادخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دنوادخ ینیمز  تلادع 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.ینتفگان مره  نامه  اب  ترارح ، نامه  اب  دوب ؛ اروشاع  رهظ  راگدای  هک  یضغب  تشاد ؛ ولگ  رد  یضغب  نامسآ 

راب زا  رت  تخـس  رت و  خلت  بتارم  هب  هک  درک  یم  لمحت  لد  رد  ار  یـضغب  الاح  دوب ، هدـش  تناما » راب  لمحت  زا  ناوتان   » هک نامـسآ 
تلادع هب  ار  اونین  تشد  ناراکمتـس  هک  یحرط  دزادـنا ؛ رد  ون  یحرط  دـیآ و  نوریب  تورم  نیتسآ  زا  هک  یتسد  رظتنم  دوب و  تناما 

.دراپسب ریشمش 

.هللا لآ  ياه  مخز  زا  یمخز  مایتلا  يارب  دزیخرب  هک  تشگ  یم  يدرم  یپ  رد  یمدرمان ، ياسفناو  نآ  رد  نامسآ 

! دش هداد  وا  هب  ماقم ، نیا  هک  راتخم »  » يارب نیا  زا  رتالاب  یتداعس  هچ 

«. نیبراهلا كردُم  نیملاظلا ، ریبُم  نیرابجلا ، مصاقلا  هّللا  مسب  « ؛ دیچیپ نیمزو  نامسآ  رد  ییاوجن  هاگ ، نآ  ... 

.تسا ماقتنا  نامز  کنیا ،

«! مالسلا هیلع  نیسحلا  تاراثل   » ای دنک : یم  روبع  مه  نامسآ  فقس  زا  اهدایرف 

.تسا هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  گنر  هفوک ،

.تسا هدمآ  شوج  هب  نانمؤم  لد  رد  تریغ  نوخ  کنیا ،

.تسا رّطعم  ناییاروشاع ، دای  ماحدزا  زا  اه ، هچوک 

.دوش خزود  یهار  هدیسرن ، ير » کُلم   » هب هک  « دعس رمع   » يارب رت  هتسیاش  یتبقاع  هچ  - 
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دـشچب و ایند  رد  رتشیپ  ار  منهج  شتآ  دـندرگزاب و  شیوس  هب  شا ، هدـش  اهر  ياهریت  هک  هلمرح »  » يارب رت  هتـسیاش  یماـجرف  هچ  - 
! دنیشنب اشامت  هب  ار  شیوخ  ندش  هعطق  هعطق  هک  نانس »  » يارب

! دراپسب یهلا  مشخ  شتآ  هب  ار  شا  يویند  ياه  هتخودنا  مامت  یلوخ ،»  » هک رت  هتسیاش  يریدقت  هچ 

! تسا هتشابنا  شناهانگ  تنوفع  زا  هک  هاگ  نآ  دوش ؛ رام  كاروخ  هک  هللا » دیبع   » رس يارب 

.دشاب هدرک  زاب  ناشکاپان  مسج  هب  شوغآ  منهج ، هک  نآ  زا  شیپ  دنتخوس ؛

ناج مالـسلااهیلع ، تیب  لها  لد  ینامداش  اروشاع و  ینامـسآ  ناوراک  ِنـالتاق  زا  ماـقتنا  يارب  هک  ناـنآ  رب  دـنوادخ  تمحر  دورد و 
! درک تبث  نادرم  فیدر  رد  ار  نانآ  مان  خیرات ، دنتخاب و 

هداز یقت  هبیط  / یهاوخنوخ هب  هنادرم  ... 

هداز یقت  هبیط 

.دیرپسب هزین  رب  رس  هک  تسامش  تبون  نونکا 

! ناتیگماک دوخ  ياه  ماج  دنکشب 

.ماقتنا تقو  دیسر  ارف  دیدرک ، یم  نامگ  هک  هچنآ  زا  رتدوز  دیاش 

.دروآ دهاوخن  محر  هب  ار  سک  چیه  لد  ناتیاهادص ، يوهوه 

اه نیرت  كاـپ  ناـماد  هب  ار  شیوـخ  ترارـش  شتآ  دیدیـشکرس و  ناـتزیرنوخ  ياـه  هساـک  رد  ار  متـس  هعرج ، هـعرج  هـک  زور  نآ 
.دیشیدنا یم  مه  زورما  هب  دیاب  دیتخیر ،

! نات هتفخ  ياهروعش  نیا  رب  نیرفن 

.نیمز يور  زا  ار  امش  درادرب  دهاوخ  یم  ماقتنا ، هب  هنشت  ياه  تسد  هدیسر و  ناترمع  نازخ  لصف  کنیا ،

.ار ناتنامشچ  يروک  دید  دنهاوخ  نیب  تربع  ياه  هدید 

! دییرگب

.دش دهاوخن  هتفخ  نوخ  هب  ياه  هرجنح  صاقت  مه  زاب  دینزب ، هجض  ردق  ره 

نیرت قیمع  رد  دیتسیاب و  نایمّنهج  نیرت  هیرک  تماق  هب  هک  زور  نآ  تمایق ، هب  امش  باسح 
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.شیوخ ناهانگ  شتآ  رد  دیزوسب  دیوش و  هتخادنا  اه  هلعش 

.شرورس دّیس و  یهاوخنوخ  هب  هنادرم ، يدرم  تسا ؛ هتساخ  اپ  هب  وا  يرآ ،

.تسا هداهن  نادیم  هب  اپ  شیوخ  رایتخا  اب  راتخم ،

! ار ناتلامعا  هرمث  دیشونب  سپ  داد ؛ دهاوخ  بآ  شریشمش  غیت  اب  ار  امش  اّما  هدیرب ، ار  ناتیاه  بش  اهزور و  ناما  یگنشت  هچ  رگا 

! دهد تاجن  ار  امش  یسک  تعافش  تسد  هک  دینآ  زا  رت  هایس  ور 
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يزوریپ تمواقم و  زور  رهشمرخ ، حتف  زورلاس 

هراشا

هبنش هس 

دادرخ 1384  3

یناثلا 1426 عیبر   15

May.24.2005

داژن يدهم  دیما  / رهش مرخ  ات  رهش  نینوخ  زا 

داژن يدهم  دیما 

.دننکشب ار  قشع  ياه  هچوک  قرق  ات  دندوب  هدمآ  اهدنب  هراّدق 

كاخ هب  دوب ، هتساخرب  هراوهگ  زا  هزات  هک  ار  تلادع  ياپ  هزات  لفط  ات  دندوب  هدیشک  نوریب  ماین  زا  ار  ناش  هتفرگ  راگنز  ياهرجنخ 
.دنشکب نوخ  و 

یتقیقح ات  دندنبب ، نانآ  رب  هار  ات  دننک ، نیمک  نادیهش  رالاس  ناگدرپس  رس  هار  رس  رب  ات  دوب  هدرک  ریجا  ار  راکتنایخ  نایفوک  سیلبا ؛
هلثُم رتسکاخ  برـس و  حبذم  رد  دننک ، دایرف  هدز  باوخ  نایناهج  هتـسب  خی  ياه  شوگ  رد  هک  دـندوب  هدـمآ  الب  برک و  نایهار  هک 

.دوش

دندوب هدرک  نیمک  تسد  رد  هتخآ  ياهریشمش  اب  یـشورف ، دوخ  ياه  هرخـص  هانپ  رد  خیرات ، هتفرگ  هِم  ياه  هندرگ  تشپ  نایمارح ،
.دننک تراغ  ار  قشع  هلفاق  ات 

...دنتخیر دیشروخ  يور  رس و  رب  اه  شاّفخ  داد و  هلمح  نامرف  سیلبا ،
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میـسرت کچوک  نایمدآ  ِیکدوک  شک  طخ  اب  هک  دنا  یـضرف  ییاه  طخ  اهزرم  هن ، رگ  و  دنک ؛ یم  مولعم  نامـسآ  ار  كاخ  شزرا 
.دنا هدش 

.دراد يرگید  نامسآ  هک  ارچ  تسا ؛ يرگید  كاخ  نیمز ، زا  هّکت  نیا  كاخ  اّما  ...تسا  كاخ  كاخ ،

.تسا هتشاد  راوتسا  دوخ  رب  ار  تلادع  تقیقح و  يالاب  دنلب  مچرپ  هک  تسا  یکاخ  كاخ ، نیا 

دنمورب یناناوج  ياـه  گر  نوخ  زا  هک  اـه ، ناراـب  اـهدور و  بآ  زا  هن  شبونج ، برغ و  ناراز  هلـال  هک  تسا  یکاـخ  كاـخ ، نیا 
.تسا هدش  باریس 

یم وسوس  ییاه  بش  تارطاخ  اب  زونه  شنامسآ  ناگراتـس  دهد و  یم  تاولـص  مالـس و  يوب  شیاوه  هک  تسا  یکاخ  كاخ ، نیا 
.دندیود یم  تداهش  کیپ  یپ  رد  حبص ، سنج  زا  ینادرم  اهنآ  رد  هک  دننز 

.دوشن هّکت  هّکت  كاخ  نیا  هک  درک  یم  مکح  نامسآ  و 

.دوشن هرّمعملا »  » ات دش  رهش  نینوخ  رهشمّرخ ،

.ددرگن ناملاظ  تالایا  زا  یتلایا  ات  دنام  ناشن  مان و  یب  ناقشاع  رازم  دبا ، يارب  ناتسزوخ 

.دنهد یم  تداهش  يامرخ  هک  ییاه  لخن  قیاقش و  هلال و  ياه  غاب  اب  دنامب ؛ مّرخ  ات  دش  رهش  نینوخ  رهشمرخ ،

.دنتفرگ سپ  سیلبا  ناتسد  زا  ار  رهش  نینوخ  هک  تسا  ینادرم  نوخ  یخرس  زا  رهشمّرخ ، زورما  يزبس  و 

نابزرم ریما  / نم رهش  نینوخ 

نابزرم ریما 

.دیسر دنخبل  هب  هزات  رهش  دندوب و  هدمآ  اه  هدنرپ 

یم نخس  ییادیش  روعش و  طاسبنا  نیرخآ  زا  رون ، ربانم  رب  زبس ، یلـسن  دش و  غاب  ناکدوک  یلزا  هرطاخ  تخرد ، يراگزور ، يزور 
.دنتفگ

.زیربل لاس ، زاوآ  نیرتزیگناروش  زا  اه  هرجنح  دوب و  یباتفآ  تسدالاب  ياه  هیرق  ياوه 

.دوب ندناوخ  لصف  يرانق  يرانق  دوب و  هتفر  بش  هزات 
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.دمآ یم  اه  هناخ  هب  اهوتسرپ  اب  زور  ره  باتفآ  تشاد و  دنویپ  اه  هلچلچ  رپ  اب  حبص 

.دوب لاس  ربخ  نیرت  هزات  قشع ، شمارآ و  زاوآ  اه  بل  ...دنخبل  اه  مشچ  داش ، اه  لد 

.دوب لایخ  نیرتزیگنارب  هطبغ  زین  ام  رهش  تسه و  هشیمه  تداسح ،

...دندز یم  هایس  یمجاهت  حرط  دندوب و  هتسشن  مه  درگ  اه ، هابور  اه و  شافخ  هورگ  الاح 

.دندز نوخیبش  شنیرفآ ، تشد  نیرتزبس  هب  اه  گرگ  هک  دش  در  ناتسبات  یلاوح  زا  اوه 

...تشاذگ یلزا  شیامن  هب  ار  خیرات  خرُس  تماقتسا  زبس ، رهش 

...و دش  یم  زیربل  اه  هچوک  دیهش ، رد  دیهش  ناراب ، کشا و  نوخ و  زور   38 يرادیاپ ، زور   38 دیهش ، زور   38 هروطسا ، زور   38

.دوب رهش  نینوخ  دوب ؛ هدش  نینوخ  رهش ،

.دیسر یم  هتفرگ  هم  ياوه  هب  اه  لخن  هجض  يادص 

.دوب هورش  لصف  لصف ، دنتسیرگ و  یم  ناکدوک  قارف  زا  اهراوید ،

.يرانق كولس  ياهتنا  زور ، ره  رگید ؛ ییوتسرپ  چوک  زور ، ره  هزات ؛ يدیهش  عییشت  زور  ره 

؟ تفر یم  غاب  دای  زا  رگم  زبس ، يرادیاپ  نآ  اّما 

.دنوش ینامسآ  دحتم  يرتشیب  ياه  هدنرپ  اه و  تخرد  ات  دوب  هدنام  رهش 

.دریگب یهاگآ  يوب  نطو  ات  شیاه ، گر  رد  نوخ  اب  هداتسیا  دوب و  هدنام  رهش 

.شافخ دوب و  لاغش  زا  رپ  رادراخ ؛ میس  دوب و  سفق  زا  رپ  رهش ، ياوه  الاح 

.دیسر یمن  هنایشآ  هب  ییوتسرپ  چیه  نیم و  دوب و  توبکنع  رات  اه ، هناخ  مامت  يور 

زا رپ  ینابز  هوک ، نوچمه  راوتسا  یلد  دیشروخ ، يادنلب  هب  یمزع  اب  دندش  شوپ  قیاقش  هدنرپ ، تشد  کی  دیسر ، هک  باتفآ  نامرف 
.قشع رورغ و  زا  راشرس  یناگدید  حیبست و  رکذ و 

.یهایس مخز و  راگدای  ...دوب  ادیپ  رهش  ِنینوخ  ياهراوید  رود  زا 

.دندز یهایس  قمع  هب  نافوت ، رابت  زا  ینادرم  ریش  دوب و  گنج 
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.تسسگ هراب  کی  هب  اه  توبکنع  هنال  دش و  ناشیرپ  يذغاک  ياه  ناولهپ  عمج 

.دنادرگزاب نطو  ناتخرد  شوغآ  هب  ار  رهش  هسامح ، زور  هس 

.دش توعد  اه  هچوک  هب  هرابود  راهب ، دندناوخ و  ار  جارعم  تیاکح  یبآزبس ، هنذأم  رب 
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.يرادیب يارب  هوکش ، يارب  ندش ، زبس  يارب  يا  هناهب  تشاد ؛ نتسیز  يارب  يا  هناهب  رهش ، الاح 

.دوب رهشمرُخ  دوب ؛ مرُخ  زبس و  هرابود  رهش ، الاح 

ییاضر هدیمح  / يداتسیا

ییاضر هدیمح 

.دندناسر تداهش  هب  ار  تیاه  مشچ  رتسکاخ ، نوخ و  تیوربور  مکحم ، تنیتوپ  ياهدنب 

.دیود تیاهاپ  رد  تناوت  مامت  يدیشک ، شوغآ  رد  ار  تیاه  هراپ 

.دش هدامآ  تنتفرگ  لاب  يارب  زاورپ  لاب  رازه  تیاه ، مدق  ّدر  يالبال  زا  دوشگ و  شوغآ  تیوربور  زور ،

.يدز دایرف  دندرب ؛ تراغ  هب  ار  تیاه  تسد 

.دش ناش  هناسیلبا  ِبوشآ  ْباوخ  نانچمه  تسفن  اّما  دیچیپ ؛ مه  رد  تکاخ  دندیشک ، شتآ  هب  تفن  هاچ  ره  ياپ  ار  تناهد 

.ار تا  هدروخ  كرت  ِرورغ  يدناکت  اضف  رد  راو  هلولگ  یتشادرب ؛ نیمز  زا  ار  تدایرف  ياه  هکت 

! رهش نینوخ 

.دوب مک  تنتفرگ  جوا  يارب  لاب ، هچ  ره 

وت زا  همه ، همه و  هک  تا ، هتفر  اـمغی  هب  كاـخ  هک  تا ، هتخیر  ورف  ياـهراوید  هـک  دوـب  تتیاـهن  یب  هودـنا  رگاـینخ  لـخن ، هـچ  ره 
.یخیرات تخاس  ینامرهق 

.تندش هرصاحم  هودنا  رد  هن  يدیمخ ، ورف  شیوخ  نابیرگ  رد  هن 

.تخاتن تکاخ  رب  يّدر  چیه  تفوکن ، تا  هدرگ  رب  یتسد  چیه  تفاتن ، یشومارف  یناشیپ  رب  یبش  چیه  ار  وت 

.راشرس تیاه  هیر  قوش ، ناهاگرحس  ياوه  زا  راو ؛ هّلق  يداتسیا 

.دش یبآ  تنامسآ  يدوشگ ، کلپ  يدازآ  رد 

.يدز کلپ  ار  تراچان  ياه  بش  يدوشگ و  ار  تیاه  مشچ  هتخوس ، لخن  ره  يادنلب  زا  يداد  زاورپ  ار  تنارتوبک 
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! ناراب هفوکش  تمان  داد ؛ هناوج  تیاه  هچوک 

.هلولگ رابگر  زا  هن  تس ، يربخ  اه  کنات  شّرغ  زا  هن  رگید 

.نافوت زا  سپ  تس  یشمارآ  ار  وت 

.دش یباتفآ  تیاهزور  دندیشخرد و  اه  هراتس  تا  یناشیپ  رب 

.تفرگ رون  سنج  زا  یتاملک  يوب  تناهد  يدز و  دایرف  ار  تا  يدازآ 

.يدیشاپ اضف  رد  یتشادرب و  ار  تکاخ  ياه  هتخوس 

! رهشمرخ

.دوش یم  همزمز  خیرات  يوت  رد  وت  ياهزیلهد  رد  تا  هتخوس  ياهزاوآ 

! هنارت رسارس 

.زین دازآ  ياهورس  نوچ  ار  تا  یگداتسیا  درب ؛ میهاوخن  دای  زا  ار  تگرزب  ِجنر 

ار ناش  هرطاخ  زونه  هک  تس  ینادیهـش  نوخ  هرطق  هرطق  دـناشن ، یم  تایح  هب  ار  وت  دود و  یم  تیاه  نایرـش  رد  هک  يا  هزاـت  نوخ 
.يرشف یم  شوغآ  رد  گنت 

.تسا هدرک  توهبم  ار  ناماه  مشچ  تیاهن ، یب  ات  تزاورپ ، ّدر 

.تسا نیمزرس  نیا  یگدنز  گنهآ  تیاه ، هیوم  اه و  هورش  هوکش 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / نشور ردارب  ود 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

.يزوریپ تمواقم و  دنوش ، یم  دلوتم  زورما  نشور  ردارب  ود 

.دنک رورم  ار  ساره  ِتخس  ِراظتنا  دنیشنب و  دیاب  دنیشنب ؛ مدع  توکس  رد  دیاب  يزوریپ  دیاین ، ایند  هب  تمواقم  ات  اّما 

.دنزب اپ  تسد و  ندماین ، ندمآ و  يالو  لوه و  رد  مادم  دیاب 

.درذگب اهزیچ  یلیخ  زا  دیاب 
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.دراد یگتسب  وا  دوخ  هب  زیچ  همه  تسوا ، رس  تشپ  تسه ، هچ  ره  .دشابن  يزیچ  رظتنم  دتسیاب و  دیاب  تمواقم  اّما 
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.دننزب وا  هب  مه  يا  هنت  دنرذگب و  شرانک  زا  یشحو  ياهداب  دیاش  ًالصا 

! دوش سیخ  سیخ  یمسوم ، ياه  ناراب  ریز  دیاش 

! دنک ولهپ  هنیس  دروخب ، امرس  دیاش 

؛ دتسیاب روط  نیمه  دیاب  وا  اّما  دنک ؛ ترجه  شناوناز  زا  تّوق  دیاش 

.تسا يزوریپ  شکچوک  ردارب  ندییور  لصف  تقو ، نآ  دروآرد ؛ لاب  دنزب و  هفوکش  دشکب ، دق  دوش ، گرزب  دتسیاب و 

رطاخ هب  دیاش.تسا  رت  گرزب  تمواقم  زا  کچوک -  ردارب  نامه  يزوریپ -  دننک  یم  رکف  همه  تقو  نآ 

یـشوماخ هراوهگ  رد  هشیمه  دنهاوخ  یم  هک  ناشیارب  تسا  تخـس  ردق  نآ  شلمحت  دیاش  دنهاوخ ، یمن  ار  وا  ياوه  هک  تسا  نیا 
.دباوخب

.دوش یمن  دلوتم  يزوریپ  دیاین ، ایند  هب  وا  ات  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اّما 

یجنپ هجیدخ  / شتآ نوخ و  نایمزا 

یجنپ هجیدخ 

.ینک یم  تسار  دق  مارآ  مارآ  یناکت و  یم  ار  تنت  كاخ  یتسیا ، یم  اهراوآ  يال  هبال  زا  ایند ، هدز  تریح  نامشچ  لباقم  رد 

.یتسیا یم  هراظن  هب  ار  تدوخ  تسد ، رود  ات  ینک و  یم  تا  هتفرگ  كاخ  ياه  مشچ  نابیاس  ار  تیاه  تسد 

.دوش یم  راوتسا  تیاه  مدق  ریز  هرابود  نیمز ، دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وت  هرابود  نامسآ ،

.دنباتش یم  تیوس  هب  وت  هرذ  هرذ  ار و  تدوخ  مامت  ینز  یم  ادص 

.دوش یم  رشتنم  نامز  ياهزیلهد  رد  تیادص 

.دنزو یم  اه  ماب  مامت  رب  اهداب ، ار  تیادص 

! دنا هتشک  ار  وت  دندرک  یم  نامگ 

.ترکیپ عییشت  يارب  دندوب  هدمآ 

! اهامیپاوه اه و  کشوم  يادص  يوهایه  ویرغ و  رد  دنا ؛ هدرک  شوماخ  هشیمه  يارب  ار  تیادص  دندرک  یم  رکف 
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.دندیرب رس  مارآ  ار  تیاه  لخن  ار ، تیاه  هچوک  اه و  هناخ  اهراوید و  یکاخ  ّلت  يادنلب  رب  دنریگب  نشج  دنتساوخ  یم 

زا راقو  اب  مارآ و  ایند ، هدز  تریح  نامـشچ  لباقم  رد  شتآ ، هلولگ و  زا  یناراب  ریز  وت  دـندروآ و  موجه  تا  یناریو  يارب  اه  کنات 
.شکرت زا  رپ  ینت  اب  موادم ، ياه  نارابمب  زا  هتخوس  ینت  اب  يداتسیا ؛ يدرک و  دنلب  رس  تدوخ ، رکیپ  رتسکاخ  نایم 

.دخرچ یم  وت  تمس  هب  ایند  ياه  نیبرود 

ار وت  دنـشک ؛ یم  ریوصت  هب  نشور  حـضاو و  ار  ترورغ  رپ  ياه  مشچ  اه ، نیبرود  شالف  دنـسیون و  یم  هژاو  هژاو  ار  وت  اهراگنربخ 
.يدوبن شیب  يا  هدرم  ایند  نامگ  رد  هک 

قرو يور  رب  اه  ملق  مامت  ناهج ، شوگ  رد  اـهداب ، ماـمت  هملک ، هب  هملک  ار  دـهد  یم  یگنادرم  تریغ و  معط  هک  تا  يردـنب  هجهل 
.دننک یم  همجرت  ایند ، هدنز  ياه  نابز  مامت  هب  ناهج ، ياه 

.يوش یم  تبث  ایند  رسارس  رد  یناریا ، لیصا  همانسانش  وت ، و 

.نوخ رتسکاخ و  ّلت  نایمزا  دش ؛ هداز  رهشمرخ ،

.شتآ ياه  هلعش  يال  هبال  زا  دش ؛ ّدلوتم  رهشمرخ 

يارب تیاه  هچوک  رـس ، یب  هشیمه  يارب  تیاه  لخن  دـنام ؛ دـهاوخ  هناریو  هشیمه  يارب  تیاه  هناـخ  يا ؛ هدرم  هشیمه  يارب  دـنتفگ :
.كورتم هشیمه 

.دشک یمن  سفن  رگید  رهشمرخ  دنتفگ ،

.دنداد رس  ههقهق  ناش  يزوریپ  راختفا  هب  دنتفگ و 

.يداتسیا يدیشک و  دق  وت  الاح  اما 

زا تسا ، زادنا  نینط  هدرم  ردام  ناکدوک  هیرگ  تیادص  رد  دـنز ، یم  جوم  هودـنا  تیادـص  رد  هچ  رگا  ار ؛ تدوخ  مامت  يدز  دایرف 
.دسر یم  شوگ  هب  اه  « ارآ ناهج   » تریغ تیادص ،

.ار دوخ  نینوخ  جارعم  نارتوبک ، دنشک  یم  لک  تیادص  رد 

.دینش دوش  یم  ار  قشاع  بلق  اهدص  شپت  تیادص  رد 

.يریم یمن  زگره  وت 

.شتآ نوخ و  نایم  زا  ار  تا  هرابود  ّدلوت  دوب  دهاش  ایند  يریم و  یمن  زگره  خیرات ! سونقق  وت ،
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ییاضر هدیمح  / رگاینخ ياه  لخن  دایرف 

ییاضر هدیمح 

! رهش نینوخ 

.راذگم نتخیرورف  ياهراوید  رب  رس 

ِناراب زا  میوگب ؛ تیاه  هدنرپ  اه و  هرجنپ  زا  منک ، دایرف  تیارب  يا  هدیشک  جنر  نآ  زا  هک  ار  يدرد  ات  راذگب  ما  هتخادگ  هنیـس  رب  رس 
.ترتسکاخ نوخ و  رابگر  هلولگ و 

! رهشمرخ

.دنا هتخیر  ورف  مه  رد  هثداح  ياه  ماگ  ریز  هک  تسوت  ياه  هناخ  تشخ  تشخ  شپت  يادص  نیا  نک ؛ زاب  ار  تیاه  مشچ 

؟ تسا هداد  نیقی  ياه  هناوج  تکاخ  هک  يراشرس  هثداح  مادک  زا 

.دخرچ یم  نامسآ  رد  ترس  رتسکاخ ؛ نوخ و  رد  هوکشب ، ناشفا و  تسد  يدازآ ، نامسآ  رد  تدایرف 

جوم جوم  میاه  نایرش  رد  ریزارس  هچ  تناشورخ  ياهدایرف  دنز و  یم  متسوپ  ریز  دنت  هچ  تقیاقد  ضبن 

! دود یم 

.مناهد زا  دنزیر  یم  هتخوس  تاملک  هک  دورس  ناوت  یمن  يا  هنارت  چیه  اب  ار  وت 

.دز دهاوخن  مه  رب  ار  تشمارآ  ِباوخ  ییادص ، چیهرگید 

.تهودنا درد و  ياه  لاس  زا  شومارفان  تس  يدایرف  ار  ترگاینخ  ياه  لخن  نکم ، اهر  داب  رد  يوم  هتفشآ 

یتسدـکی رد  تساـهر  تیادـص  یهاـچ ، نارتوبک  نوـچ  هک  مونـش  یمن  تفن  ياـه  هاـچ  ياـهتنا  زا  هتفرگ  شتآ  ار  تیادـص  رگید 
.نامسآ

.تس يدازآ  ِيراشرس  تسفن  لالز 

.دندرواین بات  ار  تندوب  دنب  رد  هک  ینادیهش  نوخ  هارمه  ما ؛ هدیکچ  ورف  تیاهروهام  يور 

.تسا هتشغآ  ار  میاه  هنوگ  تکاخ ، یمرگ 
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.تا یگداتسیا  ناوناز  رب  هداتسیا  نادیهش ، نوخ  یمرگ  زا  خرس ، زا  ییادر  اب  تسا  هداتسیا  تیاه  هّپت  زارف  رب  دیشروخ ،

.دپت یم  كاخ  تسوپ  ریز  تا  ییاهر  تشونرس 

! اشگب لاب  رتاهر 

.مونش یم  ار  تا  يدازآ  يادص  هچیرد  ره  زا 

.یشیدنا یم  نامسآ  هب  يا و  هتفرگ  تا  هتخوس  هتفرگ و  شتآ  ياه  لخن  زا  مشچ  يا ، هداتسیا  هلولگ  رابگر  زا  باریس 

تا ییاهر  ار ، تندز  لاب  يادص  تا ؛ هچیرد  ره  ياپ  ما  هدناباوخ  شوگ  مونـش ، یم  نامز  ياه  هقیقـش  رد  ار  تیاه  نابرـض  يادص 
.مونش یم  ار  همه  همه و  ار  تیاه  سفن  زوس  ار ،

.تسین وت  اب  نتخادنا  رد  هجنپ  ناوت  ار  یناطیش  چیه  رگید 

.دز دهاوخن  مه  رب  ار  تشمارآ  یناطیش  چیه  هرعن  دولآ ، دهاوخن  ار  تکاخ  یناطیش  چیه  ياه  ماگ  ّدر  رگید 

! راذگم نتخیر  ورف  ياه  هراوید  رب  رس 

.دپت یم  هنیس  رد  تیاهدرد  ضبن 

هداز ربکا  ریما  نم / نارای  نوخ  زا 

هداز ربکا  ریما 

ار هنیآ  بآ و  زا  ینادرم  دنـشک ؛ یم  كرـس  همه  همه و  اهداب ، رد  شیرپ  وسیگ  هدـیمخ و  تماق  ياه  لخن  هتخیر ، ورف  ياـهراوید 
.رهش تمس  هب  دنراد  یم  رب  ماگ  نونج  قشع و  ِتسد  رود  زا  هک 

.ار راختفا  تّزع و  دورس  دنناوخ  یم  اهداب  رد  عماج ، دجسم  یمخز  ياه  هتسدلگ  زونه 

.رهش ياج  ياج  رب  توارطاب ، خرس و  تسا  هدش  یلگ  ناتنوخ ، هرطق  ره  ناتنوخ ، قوش ! نشج  ناگدیسر  درم ، نادرم  يا 

رهشمرخ رهشمرخ ، ات  دنتفر  خرس  دندمآ و  زبس  هک  نانآ  دنتفر ، دندمآ و  هک  نانآ  دای  زا  مّرخ  تسا ؛ هدش  رهشمرخ  الاح  رهـشمرخ ،
.دندیشکن سپ  اپ  شیوخ  كاخ  زا  تداهش ، ياه  هظحل  ات  هک  ینادرم  ناریا ، هشوگ  رگج  نیا  دنامب ،
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.ار اهزور  نآ  دروآ  یم  دای  هب  مه  زونه  هک  ناس  نآ  دربن ؛ تاظحل  يروآدای  اب  تسا  هدش  مّرخ  رهشمرخ ،

ینوخ شیاه ، نابایخ  اه و  هچوک  شرف  گنـس  دش ، يراج  يدیهـش  ره  گر  زا  هک  ینوخ  هک  ارچ  درک ؛» دازآ  ادـخ  ار  رهـشمرخ  »
.تشاد نایرج  ادخ  نوخ  هللا ، راث  نادیهش ، رالاس  هدیرب  گر  همادا  دادتما و  رد  هک  دوب 

، خرـس يدـبا و  ینایرج  رد  شا  هرطق  ره  هک  ینوخ  هب  دوب  هدـش  نّیزم  رهـشمرخ ، هشوگ  ره  هک  ارچ  درک ؛» دازآ  ادـخ  ار  رهـشمرخ  »
.نامز گر  رد  ادخ -  نوخ  نیسح -  يراج  زونه  نوخ  زا  دوب  يا  هرطق 

دورـس دنک  یم  همزمز  اهداب  شوگ  رد  شیوخ  عماج  دجـسم  زارفرـس  دنلبالاب و  هنذأم  زا  دنخبل ، رطع و  زا  زیربل  یناهد  اب  رهـشمرخ ،
گر رد  هک  ار  یگدازآ  يدازآ و  حرش  دناسرب  يا  هشوگ  ره  هب  دراذگب و  ایند  رـس  رب  اپ  تسد ، رد  يدازآ  ماغیپ  اب  داب  ات  ار  يدازآ 

.دراد نایرج  یناریا  ره 

دینش ابص  داب  هک ز  ره  وت  شوخ  يوب  »

« دینش انشآ  نخس  انشآ  رای  زا 

ییاضر ناراب  / هتسکش مه  رد  یسفق 

ییاضر ناراب 

! اشگب مشچ 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  تناشیرپ  ياه  سوباک 

! يدازآ وت 

! اهر دازآ و 

.تسا رّهطم  وت  كاخ  نونکا 

.درک میهاوخ  هدجس  تیاپ  شیپ 

! نک هاگن 

.تسا هدرک  رپ  ار  تیاه  هچوک  سپ  هچوک  تداهش ، رطع 

.دنز یم  دنخبل  وت  يور  هب  شا ، هتشارفا  هتسدلگ  کت  اب  تعماج  دجسم 
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! يزوریپ وت 

! دنلب رس  زوریپ و 

.دوش راکشآ  ناهج  رب  تنادنزرف  تقیقح » تعلط   » ات دش  یم  گنر  نوخ  تسیاب  یم  وت ، كاخ 

.»؟ تسیرگن دش  یم  قافآ  نیا  رظنم  زا  زج  ار  تعلط  نآ  رگم   » و

.دندنارورپ یم  لد  رد  ار  تداهش  يوزرآ  هک  دوش  ییادهش  ِلتقم  وت  كاخ  ات  دوب  نیا  رب  ریدقت 

.دش تداهش  راثیا و  قشع و  ِهاگ  یلجت  نیمز ، زا  رگید  يا  هکت  البرک ، زج  راب ، نیا  و 

رد یسفق  ار  رهش  ياه  هناریو  تداهش و  ِغاد  ...دراد  هنیس  رب  گنج  ِغاد  هک  تسا  گنر  نوخ  یقیاقش  رهـشمرخ ، : » تفگ ابیز  هچ  و 
(1)« ...دننک زاب  رهشمرخ  ِینامسآ  ِرهش  ياضف  رد  لاب  ات  تسا ، هدوشگ  حور  ِناگدنرپ  يدازآ  هب  هار  هک  نادب  هتسکش  مه 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ناگراتس نیمزرس 

يدابآ دوواد  هموصعم 

روبص ياه  هناش  تواقش ، ياه  هلولگ  دش و  یم  رت  هدرتسگ  هیناث  هب  هیناث  بش ، دندوب ، هدرک  مگ  ار  نامسآ  تمس  يدازآ ، نارتوبک 
.دنتساوخ یم  تقاط  یب  ار  نوراک 

درک و یم  سره  نیطایـش  مومـسم  ياه  هدنخ  ار  شیاهدنخبل ، .دـش  یم  هکت  هکت  اهداب  موجه  رد  شیادـص  اما  دز ؛ یم  دایرف  رهش 
.تسشن یم  نوخ  هب  نانآ  هدولآ  ياه  ماگ  ریز  شحورجم ، كاخ 

قشع دیشروخ  دعب ، یتعاس  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رهش  رکیپ  رطعم ، یناراب  تفاکش و  ار  بش  نامـسآ  بیهم ، يا  هقعاص  ناهگان ،
.دنکارپ دیما  ياه  هقراب  شا  هتسخ  نامشچ  رب 

«. دش دازآ  رهشمرخ  »

؟ دنا هتشون  دیپس  لزا  زا  ار  ییانشور  ناروای  ریدقت  هک  نیا  هن  رگم  دمآ ؛ قئاف  نارفاک  رکم  رب  دنوادخ  هدارا  رگید  راب  و 

.تساخرب صقر  هب  رهش ، يداش  ياه  هلهله  رد  نوراک ،

ص:80

.ینیوآ یضترم  دیس  ملق ، لها  نادیهش  دیس  ینامسآ ، هنیجنگ  - . 1

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 127 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14459/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دندرک زاغآ  هرابود  يدلوت  زبس ، دنلب و  رس  رس ، یب  ياه  لخن  دنتشابنا و  ار  نامسآ  هحفص  هشیمه ، زا  رتاهر  ناگدن ،

قیاقد نیرت  نشور  هب  ار  تراسا  تاـظحل  نیرت  هایـس  هک  تسا  یناـنز  نادرم و  يرادـیاپ  هصق  تا ، يدازآ  تیاور  رهـشمرخ ! يا  هآ 
.دندز هرگ  يدازآ 

.دنک سمل  ار  اه  نامسآ  نیرترود  تراشرس ، ياه  هخاش  ات  زیخرب  هتشذگ  زا  زبس  رس  .شکب  سفن  زورید  زا  رت  هدنز  نونکا ،

تریح رد  ار  اه  هسامح  ناهج  دـنتخادنا و  ناهد  زا  ار  خـیرات  ياه  هروطـسا  هک  تنادـنزرف  هسامح  نوچ  گرزب ؛ ناـمب و  نادواـج 
.دندرک قرغ 

.زومایب یگداتسیا  ار  تناکدوک 

! ناگراتس نیمزرس  يا  رهشمرخ ،

.دنیاشگب باتفآ  تمس  هب  ار  قشع  ياه  هرجنپ  دنورب و  نوراک  يالست  هب  هنارت  ياهدبس  اب  ات  وگب  ار  تنارتخد 

.دنام دهاوخ  تا  یقشاع  باکر  رد  دبا  ات  دیشروخ ، يا ، هدش  روخمد  هدیپس  اب  وت  هک  هنوگ  نیا 

ییاضر ناراب  دیوش / دراو  وضو  اب 

ییاضر ناراب 

! ادهشلا هنیدم  ای  کیلع  ُمالسلا 

! ناریلد ِهاگداز  رب  مالس 

! نادیهش ِدهشم  رب  مالس 

! رهشمرخ رب  مالس 

.تا هدروخ  كرت  ِتارطاخ  ِتشپ  را  میآ ؛ یم  نامز  يوس  نآ  زا  نم 

! نزب فرح  نم  اب 

.وگب هسامح  شتآ و  نوخ و  ياهزور  نآ  زا 

.دش رپرپ  تا  هدز  تهب  نامشچ  ربارب  رد  هک  اه  هلال  نآ  زا 

.تا هلاس  دیهش 13  يدّمحم ؛ مانهب  زا 
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؛ تسا هتفرگ  باق  هب  ار  شیابیز  نخس  نامتارطاخ ، راوید  هک  يدنمرنه  دیهش  يدارم ، زورهب  زا 

« .دیوش دراو  وضو  اب  تسا ؛ رّهطم  نوخ  هب  رهش  نیا  ياه  هچوک  »

.ارآ ناهج  یلع  دّمحم  دّیس  دیهش  تریلد  هدنامرف  زا  و 

! سوسفا

.دنیبب ار  تا  هرابود  دلوت  ات  دوبن 

«. تشگ رمثرپ  شنارای  نوخ   » هنوگچ دنیبب  ات  دوبن 

! شخبب ارم  هن ! اّما 

.دندوب همه  دوب ؛ ارآ  ناهج 

.دننز یم  مدق  وت  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  زونه  تنادیهش ، سدقم  ِحاورا  هک  نیا  هن  رگم 

.دنا هتسشن  هراظن  هب  ار  وت  هک  یسدقم  ِحاورا  ِهانپ  رد  يا ؛ هتسشن  ناشهانپ  رد  وت  دنتسه و  زونه  هک  نیا  هن  رگم 

! رهشمرخ

! هتخوس ياه  لخن  نیمزرس 

؟ تسه تدای  تراسا  ِخلت  ياهزور 

.دوب تخس  مناد ، یم 

؛ دنتشاذگ تا  یناشیپ  رب  گنن  ِغاد  دوخ ، ماخ  ِلایخ  هب  تخوس و  تیاه  ناتسلخن  دش ، راوآ  ترـس  يور  هناخ  دندرک ، تا  هکت  هکت 
! منک یمن  هیرگ  تیارب  نم  رهشمرخ ، اّما 

.يدوبن هتخوس  ياه  ناتسلخن  نیمه  يدوبن ، نابایخ  هچوک و  نیمه  اهنت  وت  هک  ارچ  منک ؛ یمن  هیرگ  تیارب 

.دشخرد یم  مروشک  يایفارغج  هشقن  يانهپ  رب  نونکا  وت  مان 

.دودز تدنلب  یناشیپ  زا  دبا  ات  ار  گنن  هکل  تنادنزرف ، ِكاپ  ِنوخ  دش ، تنازواجتم  ِهایس  ياه  همکچ  ِلامدگل  وت  كاخ  هچ  رگا 

(1)« .دنبای یمن  رد  ادهش  زج  ار  نوخ  ِزار   » تسا و نوخ  ِزار  نامه  نیا  یتسار ، هب  و 
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یناهبزور یلع  دمحم   / عماج دجسم  ياه  هتسدلگ 

یناهبزور یلع  دمحم 

! تسیرگ یم  رهشمرخ ، شدنزرف ، قارف  رد  نطو ، ردام  هک  دعوم  نآ  دوب ، یخلت  ياه  هظحل  هچ 

.دیپت یم  رهشمرخ  رد  هک  دوب  تلم  مامت  بلق  دوب و  ناریا  يایفارغج  مامت  تعسو  هب  رهشمرخ  رگید 

.دوب هدناشوپ  ار  رهش  نینوخ  یبآ  نامسآ  هایس ، ياهربا  موش و  ياهدغج 

هتخود مشچ  نادهاجم  مکحم  ياه  ماگ  هب  دیشک و  یم  ار  شیوخ  نت  هراپ  ییاهر  راظتنا  مشچ ، رد  راخ  ولگ و  رد  ناوختـسا  تلم ،
(1)« نیرکاملا ریخ  هللا  ّنِإ  هللا ، رکم  اورکم و  و  «؛ تسا ناطیش  ناگدرب  ياه  هلیح  همه  زا  رتالاب  دنوادخ ، هدارا  هک  تشاد  رواب  دوب و 

هدرک دـنلب  قح  ناتـسآ  هب  زاین  تسد  هراپمخ ، شکرت و  زا  هتـسخ  ياه  هرانم  دوب و  رگید  یناذا  هنـشت  رهـش ، نینوخ  عماج » دجـسم  »
.دندوب

وا هک  اشاح  تسا ؟» ینتفر  لطاب   » هک دوب  هداد  نیا  زج  يا  هدعو  رگم  و  ...بیرَق » ٌْحتَف  ِهّللا َو  َنِم  ٌرْصَن   » دوب هتفگ  ادخ  هک  نآ  هن  رگم 
! دنک هدعو  فلخ 

دهد و دـیون  هدـنخرف  یحبـص  هب  ار  رهـشمرخ  نینوخ  ماش  ات  دور  یم  قح ، عولط  تسا و  هدـمآ  رـس  هب  نیرباص  راظتنا  نامز  نونکا ،
.دوش زادنا  نینط  عماج  دجسم  ياه  هتسدلگ  زا  ْحتَْفلا ،» ِهّللا َو  ُرْصَن  َءاج  اذِإ   » يدوواد همغن 

.تسا هدیچیپ  يرگنس  زیرکاخ و  ره  هب  هک  تسادخ  رطع  .نافرع  روضح  تسا و  هسامح  قلخ  ِنامز 

نیرتدنلب يراوتـسا  ایرد و  رازه  شمارآ  نونکا  دوبر ، یم  ترـس  زا  شوه  ناشیاه ، هناش  شزرل  رافغتـسا و  هبدـن و  زوس  هک  ینادرم 
! دنا هدرک  شیوخ  ياشامت  وحم  ار  ناهج  ياه  هوک 

هّللا : » دیوگ یم  ناذا  مارحلا  دجـسم  ياه  هرانم  رب  هک  تسا  لالب »  » راگنا رگید  راب  دـنز و  یم  جوم  اضف  رد  دنپـسا ، تاولـص و  يوب 
.دجنگب فصو  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  ربکا ؛» هّللا  « » ربکا
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؟! دیآرب ادخ  تسد  راکنا  هب  دناوتب  هک  تسیک  درک ؟» دازآ  ادخ  ار  رهشمرخ   » هک دنک  یم  راکنا  سک  هچ  رگید  و  يرآ !

یم نیمز  رب  هناد  هناد  ار  نطو  زبس  ياه  تخرد  رب  نازیوآ  ياه  شافخ  هک  تسا  رهـشمرخ  عماج  دجـسم  ياـه  هتـسدلگ  ناذا  نینط 
.دزیر

.دود یم  رهش  هچوک  سپ  هچوک  رد  میسن ، اب  هارمه  هک  تسا  يدمحم  سای و  رطع  هدیئور و  يا  هلال  نزرب ، يوک و  ره  هب 

نشور ار  یملاع  نآ ، نامسآ  زا  نافرع » هسامح و   » ولألت تسا و  هدش  هنادواج  اهدای  رد  رهشمرخ ،» »

.تسا هدرک 

.تسا سدقم  هژاو  توص و  دنچ  زا  رتارف  رهشمرخ  عماج  دجسم  ياه  ناذا 

.مالسلا مهیلع  نیسح  نادنزرف  رب  هللا و  لوسر  ِتما  رب  تسا  نابرهم  راگدرورپ  تمعن  ادخ و  هدارا  هنییآ  رهشمرخ ،

.كرابم تا  يدازآ  نطو ! بلق  هراپ  يا  رهشمرخ ،» »

مادقا ینارماک  مرکا  !/ رهشمرخ نامب  نادواج 

مادقا ینارماک  مرکا 

؟ اهر مرن و  دور ؛ یم  میسن  هارمه  هک  تسا  هدیدغاد  ِردام  مادک  ناشیرپ  ناوسیگ  نیا 

؟ اهربا نشور  هیاس  رد  دوش  یم  وحم  هک  تسا  تیموصعم  مادک  نشور  ياهدنخبل  نیا 

! دباتب نامسآ  كرات  رب  رورغم ، هک  دییوگب  ار  دیشروخ 

.ییالبرک ياه  هلال  تشادگرزب  زور  تسا ؛ رون  ياه  هزاورد  حتف  زور 

! رهشمرخ

.هتخوس ياه  لخن  هرطاخ  تفرگ  نایاپ 

.رپرپ ياه  هلال  یبیرغ  هصق  تفرگ  نایاپ 

؟ ار درد  همه  نیا  يدیشک  شیوخ  اب  هنوگچ  رهشمرخ !
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.تریغ هدش  هرگ  تشم  اب  ینادرم  دندیما ؛ ینشور و  ياه  هزاورد  حتاف  هک  دنا  هداتسیا  ینادرم  وت  تیثیح  تشپ  رد 

! وت هدروخ  مخز  ياه  گر  رد  يراج  یگدنز  دراد  ینیریش  معط  هچ 

، رهشمرخ

! نطو نامسآ  رد  هتسخ  دیشروخ  يا 

.تمواقم دایرف  نزب ، دایرف 

.دنکشب ار  اضف  نیگنس  توکس  دایرف ، نیا  راذگب 

! دوش هتخیسگ  وت  زا  يدوپ  رات و  هک  دابم 

! نطو ياه  گر  رد  يراج  نوخ  يا 

.تیوس هب  مهد  زاورپ  ار  منامشچ  رتوبک  ات  نامب  نادواج 

ینامیلس همطاف  !/ نامب مّرخ 

ینامیلس همطاف 

ياـه هیناـث  روـبع  رد  تمّرخ ، هشیمه  ماـن  دـنکفا و  نینط  نینوـخ  ياـه  هظحل  شپت  رد  ییاـهر ، يارب  تـنادرم  قاـثیم  نینوـخ ، رهش 
ریوصت هب  هنادـنمرنه  هچ  ار  يدازآ  يابیز  هرهچ  راهب ، نینوخ  لصف  رد  تنادرم  قوش  کشا  .دـش  کح  هنادواـج  خـیرات ، یـسامح 

! دیشک

هک ییاـه  شکرت  اـه ؛ شکرت  موش  ناراـب  ریز  تبلق  ياـه  هکت  هکت  يوب  هتخادـگ ، ياـهربا  يوـب  دـهد ؛ یم  مخز  يوـب  تنت  زوـنه 
.دندنام هریخ  تا  هداتسیا  ياه  لخن  يوس  هب  دندوشگ و  وت  مرگ  مسج  رد  هنزور  نارازه 

نوراک ياه  جوم  تسد  هب  ار  شرّویغ  نادنزرف  یسامح ، يرعـش  اب  هک  هتخوس  ناج  ِرادغاد  ياه  لخن  رـس ، یب  ياه  لخن  اه ، لخن 
.درپس

هدـنخ لابند  هب  ینز  ياه  هلان  بش و  توکـس  رد  يا  هناخ  فقـس  ندـش  درخ  يادـص  دراد ؛ رطاخ  هب  ار  گرم  ریژآ  تیاه ، هچوک 
.تسا هدنام  هریخ  نامسآ  رد  لاب  نینوخ  يرتوبک  زاورپ  يوس  هب  هتسشن و  نآ  ياج  خرس  توکس  زا  یشقن  الاح  هک  شکدوک  ياه 

.دنز یم  قشع  هسوب  تا  يروبص  رب  نیمز  مّرخ ! رهش  يا 

.ددنب یم  رون  نیذآ  تیاه ، هلچلچ  زاورپ  تمرح  هب  نامسآ 
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.دوش یم  دوردنورا  تعسو  نامهیم  باتهم ، نابدرن  رب  راوس  دوبک ، ِفقس  زا  تا  یمرگنوخ  ِتوارط  هب  هام ،

.میوگ یم  لد  زار  تا ، هتخوس  هنیس  ياه  قیاقش  شوگ  رد  منک و  یم  هدجس  تا  هسامح  قشع و  نیگنر  كاخ  رب  نم  و 

! رهش مّرخ  يا  مّرخ ، هشیمه  رهش  يا  نامب ، مّرخ 

هداز یقت  هبیط  / يدازآ ياضما 

هداز یقت  هبیط 

.دش قرغ  شیوخ  نوخ  رد  تشد  هلال ، هلال 

.شناناوج یگدازآ  دندیسر  زاورپ  هب  هناورپ ، هناورپ 

.يزوریپ حتف و  يارب  دندوب  يا  هزات  لوسر  ناشمادک  ره 

.دیشک یم  شیپ  هب  شناناوج  راوتسا  شود  رب  دوب و  هتشادرب  ار  شیوخ  ِناج  قمر ، یب  رهش 

.دوب هدنام  دیهش  همه  نیا  رب  هدیکشخ  ناشهاگن  اه ، لخن 

.دز یم  سفن  سفن  نامیخژد ، هنامحر  یب  ياهدگل  ریز  رت ، یمخز  رتریگلد و  كاخ ، تشذگ و  یم  اهزور 

! دنک زاب  شا  هتفخ  نوخ  هب  نادیهش  يور  هب  ار  شیوخ  شوغآ  یکدنا  تشاد ، تسود  ردقچ 

! دریگب مارآ  تشد  هتخوس  رتسکاخ  رد  هلال ، هلال  تشاد  تسود  ردقچ 

.تفرگ ار  شیوخ  يدازآ  ياضما  نیمز ، نینوخ  دادرخ  زا  زور  نیموس  رد  ات  دنتشذگ ؛ دندمآ و  مه  یپ  زا  اهزور 
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تایناخد اب  هزرابم  یناهج  زور 

هراشا

هبنش هس 

دادرخ 1384  10

یناثلا 1426 عیبر   22

May.31.2005

ییاضر هدیمح  / يرتسکاخ ریقح  يایند 

ییاضر هدیمح 

.نینط میادص  رد  هن  ناوت ، میاهاپ  رد  هن  رگید 

.ددرگ یم  مغورف  یب  ياه  مشچ  رادم  رب  ایند 

.مناهد زا  دنزیر  یم  نوریب  هتسکش ، هتسکش  تاملک ،

.دوش یم  راوآ  میاه  هناش  رب  راوید ، هچ  ره  دسر ، یمن  ایند  ياجک  چیه  هب  متسد  .تسا  گرم  ياوه  میاوه 

.دیاشگ یم  ناهد  یبالات  دچیپ و  یم  میاپ  رب  یتسد  فرط ، ره  زا  .منز  یم  ماگ  ار  گرم  ياه  ههاریب  تملظ ، هدوشگ  شوغآ 

مـشچ .دونـش  یمن  سک  چـیه  ار  میادـص  اـما  ما ؛ هدرک  رـشتنم  اوه  رد  دود ، هقلح  هقلح  رد  ار  ما  هّرذ  هّرذ  .ما  هتخیر  ورف  شیوخ  رد 
 - . هدیسر چیه  هب  نوریب و  شیوخ  زا  ما -  هدیود  شیوخ  زا  ما و  هتفرگ  میاه  تسد  رد  ار  میاه 

.ما هدیسر  ناتسمز  هب  راهب  یب  هدیود ، میاه  مشچ  یلاخ  دبس  رد  زیئاپ  رازه 
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ار تاظحل  زا  روبع  یّتح  ناوت  هک  نانچ  نآ  تسا ؛ هدـناشک  یهابت  هب  ارم  ما ، هدـناکچ  ورف  شیوخ  ماک  رد  هرطق  هرطق  هک  ینارکوش 
.مبای یمن 

ندز و دایرف  يارب  يا  هرجنح  هن  نتشذگ ، يارب  ییاپ  هن  ندید ، يارب  یکلپ  هن  ما ؛ هدش  شومارف  دود ، ِيرتسکاخ  ِکچوک  ِيایند  رد 
.یگدنز يارب  یتأرج  هن 

ار میاه  ماگ  هک  يریـسم  هن  توخر ، توخن و  همه  نیا  زا  دنک  نشور  ار  مکیرات  ياه  بش  هک  يا  هراتـس  هن  يدوبان ؛ مرگرـس  هابت ،
.دنک یهتنم  ندیسر  هب 

.دنز یم  جوم  دود  ما ، هدیکشخ  ياه  نایرش  رد  نوخ ، ياج  هب 

نوچ هک  نارباع  ِهاگن  دننز و  یم  هسرپ  مرود  فده  یب  اه  نابایخ  اه و  هچوک  .تسا  هدرک  نیگنس  ار  میاه  کلپ  یـشومارف ، ِباوخ 
.دنک یم  مراسگنس  ناشاه  مشچ  زا  هک  شنزرس  دبوک و  یم  ما  هدش  دوبان  رکیپ  رب  شتآ  زا  یقالش 

.دنسر یمن  دصقم  هب  هاگ  چیه  هک  ییاه  ماگ  کیرات و  ياه  بش  دوبان ، هابت و 

.میاسرف یم  ماگ  ار  اه  هچوک  مشک و  یم  شود  رب  هدوهیب  يراب  نوچ  ار  مرکیپ  مچیپ و  یم  دود  رد  هقلح  هقلح 

.تسا هدینت  رات  مرکیپ  مامت  رب  گرم ، توبکنع 

.موش یم  دوبان  مزغل و  یم  دوخ  رد  نانچمه 

.دنیب یمن  تملظ  یهایس و  زج  میاه ، مشچ  نانچمه  یتقو  دنناسر ؛ یمن  دیشروخ  هب  ارم  وربور ، ياه  هچیرد 

.دربب بآ  ار  ما  هدش  دوبان  یگدنز  هک  نانچ  نآ  میرگ ؛ یم  شیوخ  نهاریپ  رد 

.مرادرب ماگ  دیشروخ  يوربور  رت  مکحم  رگا  دنزب ؛ هناوج  مناتسد  کشخ  ياه  هخاش  رب  راهب  ون ، زا  يزور  دیاش 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / یشاب دیاب  هچ  نآ 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم 

.ینز یمن  بیهن  شیوخ  ِسْفن  رب  هک  یتسین  هدوسآ 

.ینک یمن  وحم  تدوجو  دیپس  هفیحص  زا  ار  هایس  ياه  شهاوخ 
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.تسا هدناتس  وت  زا  ار  یشاب » دیاب  هچ  نآ   » ِتقیقح دولآ ، مهو  ياضف  نیا  رد  ْریس 

.دش زاغآ  نّنفت  بیرف  زا  زیچ  همه 

.يا هدروآ  يور  نیغورد  ِنیکست  هب  نونکا  دنتفگ و  دماشوخ  تلاذر  هطرو  هب  ار  وت  رادیاپان ، ياه  یگتسبلد  ارذگ و  ياه  یشوخ 

.ادخ ِملاس  ِتناما  هب  نایز  يا ؛ هتخادنا  يا  هشوگ  رد  ار  هدوسرف  ِنت 

.وا حیحص  هداد  رد  فارسا  يا ؛ هتخادنا  رود  ار  شیوخ  دیفم  رمع 

.دوش یم  ضوع  دنسر ، یم  وت  هب  ات  رازاب  هچوک و  مدرم  ياه  هاگن  نحل  يا و  هدرکن  ادا  تسرد ، ِيادا  هب  ار  دوخ  ْنیِد 

.يدز ررش  تقو  هیامرس  رب  يا و  هدرک  دود  ار  اه  شزرا  هنیجنگ 

.هدز مه  رب  ار  تلداعت  ریدخت  ِیخلت  دنمفده ، نوزوم و  ِیتسه  ِتوالح  زا  هرهب  یب 

.يا هتخاس  روجنر  ار  تسیز  طیحم  دنزرف و  نز و  شیوخ ، ِرازآ  زا  رتارف  يا و  هتفر  ورف  یگریت  دود و  رد  فیحن  زجاع و 

.تسا یقاب  تشگزاب  تصرف  همه ، نیا  اب 

.نک هراپ  ار  لایخ  ياه  ترُچ  دنلب  راموط  رآ و  شیپ  الاو  یتمه 

.نکش مه  رد  ار  يا  هدیشک  يرگن » وس  نآ   » رب هک  يراوید 

.درک دیاب  ار  بارخ  هتشذگ  هک  ایب  نادیم  هب  هنادرم  هاگْدروآ ، رازْراک و  نیا  رد 

.تسون زا  نتخاس  همدقم  یناریو ، هاگ ، هک  يا  هتفریذپ  مه  تدوخ 

.تسا نتسناوت  نتساوخ ، هک  زاسب  شیوخ  یتسار  هب  زاتب و  شیپ  ... 

هداز یقت  هبیط  / گرم ياوه 

هداز یقت  هبیط 

.دوخ رد  یهد  یم  ورف  ار  یگریت  يدوبان و  هنوگ  ره  رکفت ، یب  وت  ار و  تیاه  هیر  نژیسکا  دعلب  یم  گرم ، ياوه 
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.ار وت  دنا  هتفرگ  ارف  اسآ  گرم  دنروآ و  یم  موجه  ترس  ياوه  هب  اه ، نویفا 

.دزیر یم  وت  رد  شیاسآ  زا  یبارس  يدوخ ، یب  زا  يا  همهمه 

، يوش یم  هدیوج  وت  دوج و  یم  ار  وت  ياه  هشیر  شیور ، ره  اب  هدـیچیپ و  تمـسج  دوپ  رات و  هب  هک  تسیچ  اسآ  گرم  کچیپ  نیا 
؟ ار تدوخ  ینک  یم  شومارف  هک  ردق  نآ 

.تسا یتسین  هب  ور  هک  یتسه  ییاه  هیناث  رامخ  وت  دور و  یم  رَد  تتسد  زا  نامز 

؟ دروآرد نهک  توبکنع  نیا  تراسا  هب  ار  وت  هظحل  مادک  زا  رارف 

؟ درک لدب  سأی  هب  ار  تدیپس  ياهدیما  یگدنز ، مادک  هب  ندز  اپ  تشپ 

! درک وحم  دوخ  ظیلغ  دود  رد  دوب ، دیما  هچ  ره  هک  تسمرس  دولآ  رامخ  ياه  هظحل  هب  نیرفن 

؟ ینامداش هچ  زا 

! نک زاب  مشچ  يا  هظحل 

؟ یک ات  یتسین  دنا ؛ يدوبان  ياه  ماد  ریسا  تا ، یگدنز  هشیمه  ياه  هناورپ  تسا ، هدینت  رات  ترکف  رود  یتوبکنع 

.دتسیاب مکحم  هرابود  یتّمه  اب  دریگ و  رارق  اهوناز  رب  مه  زاب  دناوت  یم  وت  ياه  تسد 

هب ار  دیما  نهاریپ  نامسآ ، یبآ  تعسو  هب  یگنر  دشخرد و  یم  تیاه  مشچ  رد  هتفخ  یگریت  رد  هرابود  یغورف  هک  تسا  هظحل  نآ 
.دنک یم  تروجنر  هتسخ و  نت 

هنامیمـص اه  لگ  قنور  نیلوا  هب  ییآرد و  زاورپ  هب  ات  ار  ترب  رود و  ياـه  سفق  نکـشب  راو ، هناورپ  رواـیب و  نوریب  دوخ  هلیپ  زا  رس 
.ینک مالس 

.هرابود يداش  زا  راشرس  تنهذ  يراج  دنوش و  یم  ناریو  اه  توبکنع  زور ، نآ 

.یگریت هچ  ره  رب  يروآ  یم  موجه  یشخرد و  یم  نشور  زور ، نآ 
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یبارتوبا ربکا  یلع  دیس  هوتسن ، هدازآ  تشذگرد 

هراشا

هبنش جنپ 

دادرخ 1384  12

یناثلا 1426 عیبر   24

Jun.2.2005

ییاضر هدیمح  / تسا هتفرگ  ناراب  هرطاخ  کلپ  تشپ 

ییاضر هدیمح 

؟ مزیوایب هداتفین  ورف  رادیپس  مادک  هب  ار  میادص 

مادـک زا  ار  وت  دـنوش ؛ یم  مگ  نامـسآ  ياه  یمراط  رد  هک  میاـه  مشچ  ِنیچ  هطقن  همادا  دنـسر و  یمن  نامـسآ  اـت  هک  میاـه  تسد 
؟ مریگب غارس  نشور  هدیپس 

؟ يا هدیشیدنا  چوک  هب  اهوتسرپ  زا  هتسد  مادک  لاب  رد  لاب 

.مرامش یم  ار  تیاهدرد  تسا  يدایز  ياه  لاس 

.هدیپس ره  تخرد ، ره  راهب ، ره  ياپ  مشک  یم  لابند  هب  ار  تهاگن  تسا  يدایز  ياه  لاس 

؟ كاخ زا  يدیرب  لد  هک  دنا  هدناوخ  ارف  هچیرد  مادک  زا  ار  وت  دیلاب ! شیوخ  هب  تهاگن  زار  زا  یگدازآ  هک  درمریش 

.دهاوخ یم  هدنرپ  ار  وت  یمدق ، کی  رد  يا  هثداح 

ص:91

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه لاس  تبرغ و  ياه  لاس  یپایپ ، ياه  جـنر  ياـه  لاـس  نامـسآ ، اـت  ياـهدایرف  ياـه  لاـس  نادـنز ، ياـه  هلیم  تشپ  ياـه  لاـس 
.یگدازآ تدهاجم و 

.دزیر یم  راهب  تیادر  هشوگ  زا 

.تسا شومارفان  ياهدایرف  ییافوکش  زار  شورخ و  رد  ناراشبآ  زار  تا ، هرجنح 

.درب میهاوخن  دای  زا  ار  تتماقتسا  ياه  لاس 

.دروآ میهاوخ  دای  هب  ار  تا  یگدازآ  يدازآ ، زا  تس  یعاعش  اجک  ره  هراتس ، ره  ياپ  نامسآ ، ره  ياپ  هنزور ، ره  هچیرد ، ره  ياپ 

تبرغ رد  هلیم  هچ  ره  يالبال  زا  تا ، یناشیپ  ینشور  رد  دش  هصالخ  زور  يدیشک و  تیاهوربا  يالاب  نامـسآ  رب  تسد  هک  هاگ  نآ 
.تفشآ ار  كاخ  ناشیرپ  باوخ  تیادص  دندوشگ و  لاب  اهر  نارتوبک 

! راوهوک

.مینک یم  رورم  رطاخ  رد  زونه  ار  تا  یگدازآ  میونش و  یم  زونه  ار  تیادص 

.دندمآرد وناز  هب  وت  هب  ندیسر  يارب  دیشروخ  هب  ور  ریسم  هچ  ره 

.تسا هدناشک  دوخ  لابند  هب  ار  وت  تقیقح  اه ، هیداب  اه و  گنسرف 

.دچیپ یم  دوخ  رد  ار  وت  هثداح  یتسین و  یتقو  دریگ ، یم  ناراب  هرطاخ  ياه  کلپ  تشپ 

.تسین یهار 

.تساه هچیرد  مامت  رگشزاون  تا ، يدازآ  ياه  هفوکش  یگداتسیا و  دیشروخ ، هب  ور  ياهرد  مامت  هناتسآ  رب  يا و  هتفر 

هداز یقت  هبیط  / دیهش رفاسم 

هداز یقت  هبیط 

.دهد یم  ار  وت  ياهاوجن  يوب  زونه  مرح ، هب  ور  ياه  هداج  نیا 

.دونش یم  تشد  نیا  ار  وت  هتخوس  هنیس  ياهادص  زونه 

! تا هداس  يادر  شوپ  نت  یگدازآ ، هک  يا 

! ججحلا نماث  یتوکلم  مرح  رب  يدیزرو  یم  قشع  هنارتوبک  ردقچ 
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.دوب وت  ییادیش  همه  نیا  ناریح  تشد ، تفر و  یم  ولج  یناریح  هب  ور  لاب ، هتشرف  تا ، هنابیجن  ياه  ماگ 

.يداهن یم  ياج  نیرت  نما  تنامض  ناتسآ  رب  رس  هناوهآ  هک  وت  دسانش ؛ یم  بوخ  ار  وت  ناسارخ  كاخ 

.يدیزگرب ندیمرآ  يارب  ار  ییاج  بوخ 

.يدروآ بات  تا  هدروخ  ورف  ضغب  رد  ار  تراسا  اه  لاس 

.ییاسب ییالوم  نینچ  ناتسآ  رب  رس  ات  يدروآ  تقاط  رومن  سیخ و  ياه  شرف  گنس  رب  ار  تا  یناشیپ  هاگ  هدجس  اه ، لاس 

.تراسا رد  هن  یلو  یتشاد ؛ وزرآ  ار  تداهش  زور ، نآ  دیاش 

! يدش تیالوم  مرح  دیهش  رفاسم  بوخ  هچ 

.دروآ دنب  ار  اه  هناورپ  سفن  هک  دوب  وت  لد  یگتخوس  يوب 

.يدش هلفاق  نیا  هتسدرس  دوخ  يدرک و  ریگ  همه  ار  شیوخ  ینورد  ضیف  یتخادنا و  هار  هب  قشع  هلفاق  ناوراک ، ناوراک 

.تسا هداد  نامناشن  بوخ  ار  تبرغ  ياهزور  یهایس  تراگزور ، قرو  قرو 

تماق دنتـسناد  یمن  کش  یب  دـنتخیر ، یم  تشیالآ  یب  عضاوت  رب  ار  ناشاه  هیاس  هریت  تبیه  میخژد ، ياـه  سکرک  هک  اـهزور  نآ 
.دنک یمن  مخ  دق  دوبعم  ربارب  رد  زج  هاگ  چیه  هداتسیا و  ناشربارب  رد  هک  تسوت 

.تسا ماع  صاخ و  دزنابز  تا  یگداتسیا  دولآ ! ملظ  یشحو  ياهداب  موجه  رد  تماق  تسار  يا 

.درک یم  مارآ  ار  هتسخ  نارتوبک  يرارق  یب  هک  دوب  وت  شمارآ  تراسا ، تخس  ياه  لاس 

.داد یم  هیحور  حورجم  ياه  بلق  نیا  هب  وت  يازفا  حور  سافنا 

.دیناشک اه  ماجرف  نیرتهب  ياهتنا  هب  رورغ ، اب  هنادنمزوریپ و  هک  تا  هنادنمتفارش  تایح  رب  نیرفآ 

.يدوب ترجه  نیرتهب  هتسیاش  وت 

.يدوب تنهیم  كاخ  شمارآ  رد  تیالوم ، نما  هاگمارآ  رد  نتفخ  هتسیاش  وت 

.تسوت هدنزارب  تزع ،

.تسوت يدبا  هاگمارآ  نطو ، هک  ياسایب ؛ نونکا 
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! هوتسن هدازآ  وت 

.تسوت نآ  زا  یگدازآ 

! مرح دازآ  هدنرپ 
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هرس سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  تلحر 

هراشا

هبنش

دادرخ 1384  14

یناثلا 1426 عیبر   26

Jun.4.2005

ییاضر هدیمح  / دادرخ هار  همین  زا  هآ 

ییاضر هدیمح 

.منزب هّجض  اه  هیناث  شوگ  رد  ار  ما  هدورسان  ياهزاوآ  ات  تسین  ییان 

؟ دنیرگ یم  نوخ  تاوامس ، ياه  هرادج  رب  رس  رادازع ، نارتوبک  هدز ، متام  نامسآ  نیا  ياجک 

.دیآ یم  ازع  جنس  يادص  رهش ، ياه  هچوک  مامت  زا 

؟ تسا هدروخ  دنویپ  موتحم  مّرحم  مادک  هب  هار  همین  رد  دادرخ 

.تشک دهاوخ  ارم  قافّتا  نیا  یخلت 

.مرَِدب دیاب  كاچ  كاچ  ار  منهاریپ  .میرگ  یم  شیوخ  رد  هرطق  هرطق  مزیر ، یم  ورف  شیوخ  رد  هّکت  هّکت 

 - . نیگمغ نینچ  نیا  يا  هثداح  خلت ، نینچ  نیا  يا  هثداح  دنک -  یم  بوذ  ارم  هرطق  هرطق  دشوج ، یم  میاه  گر  رد  هک  یمغ 

؟ مرابب ياه  ياه  مراذگب و  راوید  مادک  رب  ار  مرس 

.دزیر یم  مه  رد  ار  اه  نامسآ  باوخ  منویش ، يادص 
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.دنا هدش  هدوشگ  ما  هرجنح  يوربور  هآ ، ياه  هرجنپ 

؟ درب دنهاوخ  راید  نیا  زا  رسارس ، ِراهب  مادک  شوغآ  رد  درمگرزب ! ار  وت 

؟ يا هدوشگ  لاب  چوک  هب  اهرتوبک  زا  هتسد  مادک  اب 

.دوش یم  هدینش  ناش  يراج  همزمز  اه و  جوم  يالبال  زا  تیادص  نایرج 

.دنچیپ یم  مه  رد  اه  هچوک 

.دوش یم  رتدنلب  ازع  لبط  يادص 

.دیراب مهاوخ  هملک  ره  ياپ  ار  ما  ینایرگ 

.دنا هدش  هایس  مناتسد 

.هدش شومارف  ياهدنخبل  .روطس  رب  دنزیر  یم  رادازع  تاملک 

.ار تهاگن  نودب  ياهزور  دبات  یم  قمر  یب  دیشروخ  زونه 

.مزوس یم  داب  ریسم  رد  شیوخ  زارف  رب  یعمش  نوچ 

.ار مراشرس  هودنا  منک  دایرف  ات  تسین  یناهد 

.مزیر یم  ورف  شیوخ  رد 

.ما هدنام  بقع  اه  هیناث  زا  مبوک ، یم  هنیس  رب 

.مورب الاب  توکس  نابدرن  زا  دیاب  دود ؛ یم  منت  رد  بیجع  ینزُح 

.دسر یمن  تیادر  هشوگ  هب  متسد  منک ؛ یم  وجتسج  اه  نامسآ  رد  ار  وت 

.دنایرگ یم  دناود و  یم  ندیسرن  ياه  هار  هروک  رد  ارم  تا  ییادج  یخلت  زونه  رون و  زا  يراشرس 

.دود یم  میاه  هیر  رد  ناریو  ییاوه 

.دبوک یم  رس  رب  دشوپ و  یم  هایس  دادرخ ،

...دنز یم  قرو  ار  اه  نامسآ  زونه  هک  یناراب  ياه  مشچ  تزاورپ و  ربخ  هریت و  یحبص  کنیا ،
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هداز ربکا  ریما  / لاصو ناشفا  تسد 

هداز ربکا  ریما 

مینک هیرگ  ارچ  تسین  یسک  وت  زا  رت  هدنز  »

مینک هیرگ  ار  وت  هک  نیا  دابم  داب و  نامگرم 

دیزرل تلالز  مان  زا  شطع  تشپ  تفه 

« مینک هیرگ  امش  گوس  رد  هک  میشاب  هک  ام 

ص:95

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  تنتفر  داد  ربـخ  درد  ضغب و  کـشا و  زا  يا  هفاـفل  رد  هدـیچیپ  ییادـص  هـک  ار  یحبـص  تـسا ؛ نیگنـس  مـیارب  شرواـب  زوـنه 
.نامرانک

ياه هراوید  بوشآ  رب  رـس  کشا ، ما و  هرجنح  ياه  هرادـج  رب  دزادـنا  یم  گنچ  یـضغب  منک ، یم  هاگن  مرـس  تشپ  هب  یتقو  زونه 
.دبوک یم  ما  هدنام  هار  هب  هشیمه  ِنامشچ 

.ار یتسد  یب  يدرس  مناتسد ، دننک و  یم  سح  ار  کشا  یمرگ  میاه ، هنوگ 

.ریحتم ربخ و  یب  دنا ؛ هداد  تسد  زا  هک  ار  یتسد  دنرگن  یم  هریخ  هریخ  مناتسد 

.رود نایلاس  زا  ار ، رتهب  ییاهادرف  دیما  دندوب  هتخادنا  نآ  رد  تسد  هک  ار  یناماد  دنیوج  یم  مناتسد 

.منک یم  سح  اج  همه  ار  وت  دنچ  ره  یتسین ؛ وت 

.نم هب  اهربا  زارف  زا  ینز  یم  دنخبل  هک  منیب  یم  ار  وت  یتسین و  وت 

ناـشفا تسد  وت  ماوت و  رادازع  نم  يریگ ؛ یم  نشج  ار  تا  یلزا  یگدـنز  تا ، یگدـنز  نشور  ِياـه  هدـنخ  رد  وت  میرگ و  یم  نم 
.لاصو

.دنزب مد  ار  وت  تسناوت  یمن  ییادص  چیه  توکس ، زج  دندوب و  هدنام  هریخ  وت  رد  يزور  هک  ینامشچ  زا  مریگ  یم  ار  میاه  کشا 

، ریقح ضوح  هرتسگ  انهپ و  زا  هک  یباتفآ  یلابکبس  هب  تسا ؛ هدوشگ  رپ  نامرـس  زا  هک  منک  یم  بلط  ار  يا  هیاس  مرگن و  یم  الاب  هب 
: دنک ناهنپ  گرم ، هیاس  رد  دناوت  یمن  یبورغ  چیه  ار  شا  ینارون  دالیم  هک  یباتفآ  دنیچ ، یم  رب  تخر 

شخبب دوب -  تندمآ  هنیآ  تنتفر  »

« مینک هیرگ  ام  هک  تسا  خلت  وت  دالیم  بش 

.دندرب یم  ار  سونایقا  هن ، هک  ایرد  اه ، کشا  اه و  تسد  مطالتم  جاوما  رب  ایرد ، ياه  هناش  رب  هک  ار  يزور  مروآ  یم  دای  هب 

یمرب جوم  وت  ياوتف  هب  کـی  ره  هک  ییاـهایرد  يدوب ؛ هداد  ياـج  ار  اـهایرد  شیوخ ، رد  هک  يدوب  یـسونایقا  يدوـب ؛ سوناـیقا  وـت 
.ار شیوخ  تلاسر  دنتشاد 

نورد گنرنوخ ، يدیـشروخ  اب  دـندمآ ، رد  تکرح  هب  اه  تسد  نیمه  يور  رب  يزور  هنیـس ، نایم  رد  يدیـشروخ  اب  هک  ییاهایرد 
.ناشیاه هنیس 

 - میوگ یم  ار  اهایرد  نامه  يدوب -  اه  بآ  ردپ  وت 
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: تسین ندیسر  زج  تنتفر  هک  تسیرگ ؛ دیابن  زین  ار  وت  هک  منیب  یم  مرگن  یم  هک  رتهب 

روطچ میدرکن ، هیرگ  ادهش  مسج  هب  ام  »

« مینک هیرگ  ادهش  ناج  هب  میناوت  یم 

.ار شیوخ  لاصو  نشور  ياه  هظحل  تناج ، يامن  ناهج  ماج  رد  يدوب  هتسیرگن  وت 

.ار دوعوم  هظحل  يدیشک  یم  راظتنا  وت 

: يدومرف شیوخ  هک  دوش  یلزا  بارش  زیربل  ات  یتساک  قلعت  هچ  ره  زا  ار  تناج  ماج 

دور یم  نایاپ  هب  ور  نارجه  مایا  روخم  مغ  »

دور یم  ناراسگ  یم  ام  رس  زا  يرامخ  نیا 

داب هدژم  نارای  تسا  کیدزن  رادید  هدعو 

« دور یم  نارجه  مایا  دسر  یم  شلصو  زور 

.يدوب هاگآ  اه  نآ  رب  شیوخ  هک  یقیاقد  هب  دندوب  هداد  هدعو  ار  وت 

كاپ و يریمض  خسار و  يا  هشیدنا  اب  بل ، رب  رون  تایآ  اب  یتسـشن ؛ دوعوم  زور  هدیپس  ندمآ  هار  هب  مشچ  يدناوخ ، هک  ار  تزامن 
.یتسب مشچ  نئمطم ، ینامیا 

يداب تهزن  / شاد لد  رگا  گرم 

يداب تهزن 

تسناد و یم  تخانش و  یم  رگا  هک  دمهف  یمن  ار  تعاطا  زار  زمر و  دناد و  یمن  یقشاع  بادآ  دسانش ، یمن  دارم  دیرم و  ییادج ،
.دنکفا یمن  شنیریش  ناج  هب  گنچ  درک و  یمن  دنلب  ام  یسدق  رای  نآ  يوس  هب  تسد  دیمهف ، یم 

تما هک  تشاد  نآ  بات  اجک  درذگب ، شترضح  هار  هب  هدروخ  مسق  قاشع  میظع  لیخ  لد  زا  تسناوت  یم  تشاد و  لد  رگا  ییادج 
.دیابرب شناگدرپسرس  زا  ار  ادخ  حور  رتسگ  ناهج  هیاس  دزاس و  راتفرگ  یمیظع  يالب  نینچ  هب  ار  نامزلارخآ 

ار ناشناج  اورپ  یب  قشع ، ماما  ناراپس  ناج  مامت  هنرگ ، و  تسین ؛ لد  اب  هلماعم  لها  قارف  هک  اترسح  او 

زیزع نآ  رمع  زا  یمد  ات  دندرم  یم  راب  رازه  کی  ره  دنداد و  یم  كاچ  گرم  يور  هب  هنیـس  دـنداهن و  یم  دارم  ریپ  نآ  ياپ  ریز  هب 
.دوشن مک 
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.میتسیاب وا  ياپ  هب  ناج  ياپ  ات  میشکنرب و  شبئان  زا  تسد  نینزان ، رای  نآ  روهظ  تقو  ات  هک  میدوب  هتسب  دهع  ام 
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حبص هب  مشچ  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  نامیارب  ار  قلف  تبالص  قفش و  تقفش  هک  وا  يدبا  یلزا و  هاگن  یب  هک  میزومایب  هنوگچ  نونکا 
؟ مییاشگب بورغ  و 

زاجعا شا ، ییاحیسم  مد  رد  میدید و  مالسلا  هیلع  یسوم  ياصع  شیاضیب  دی  رد  مالسلا و  هیلع  میهاربا  نکـش  تب  ربت  وا  هناش  رب  ام 
.ار مالسلا  هیلع  یسیع 

تسـشن و یم  لد  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نخـس  توـالح  شمـالک ، دهـش  زا  تفگ ، یم  نخـس  نوچ  هک  دوب  یـسک  وا 
.مالسلا هیلع  یلع  مالک  تبالص 

دریمب و قح  تیآ  هک  مینک  رواب  هنوگچ  سپ  دراد ؛ دوخ  اب  ار  ایلوا  ایبنا و  ياه  هناـشن  همه  هک  ادـخ  بناـج  زا  دوب  یتیآ  اـم  يارب  وا 
؟ دشک رپ  ادخ  درم  دبلاک  زا  ادخ  حور 

ام يانمت  زا  شیب  نتفر ، هب  زین  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  قایتشا  ینتفگان و  تسا  یتفلا  ادـخ  نادرم  گرم و  نایم  هک  میناد  یم  زین  ام 
.دهاوخ یمن  قح  زج  هک  تسوا  اب  قح  ماما ، ام و  هتساوخ  نایم  سپ  تسوا ؛ ندنام  يارب 

؟ دوش مارآ  دروایب و  بات  ار  وا  ياهتنا  یب  غاد  هک  مییوگ  هچ  لد  اب  اما 

: دومرف شیوخ  نیرخآ  عادو  تقو  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  هک  ینامه  زج 

تـسین رارق  ادخ  زج  تسادـخ و  نآ  زا  طقف  رارق  اقب و  دـنریم ، یم  مه  ناینامـسآ  یتح  تسا ، نیمز  لها  موتحم  تشونرـس  گرم ، »
نم زا  هک  نم  ّدج  .دزیگنا  یم  رب  دشخب و  یم  تایح  دنک ، یم  هدنز  هرابود  دناریم و  یم  دنیرفآ ، یم  هک  تسوا  .دنامب  هدنز  یـسک 

تخر دـندوب ، رتـهب  نم  زا  هک  مردارب  مرداـم و  درک ، عادو  اـیند  اـب  دوب  رتـهب  نم  زا  هک  مردـپ  تفگ ، دوردـب  ار  یگدـنز  دوـب ، رترب 
(1) «. دیزرو دیاب  ییابیکش  دوب و  دیاب  روبص  سپ  .دندیشک  نوریب  هطرو  نیا  زا  شیوخ 

هداز رکاذ  نیسح  دیس   / رگید یباتفآ  هار  هب  مشچ 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

.درک ترجه  هناخ  نیا  زا  مه  غارچ  نیا  سامتلا ، همه  نآ  اب 

تارطاخ یپ  رد  خیرات ، هتفرگ  كاخ  هیـشاح  رد  تسد ، هب  سوناف  دیاب  هرابود  ینعی  دـنام ؟ یم  باتهم  یب  نامنامـسآ  هرابود  ینعی 
؟ میدرگب روضح  هنامز  نیگنر 
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؟ دنک یمن  نامیاهر  مادم ، ِتبرغ  نیا  هک  میا  هدرک  هچ  ام  رگم 

؟ میا هتسشن  راگزور  نیا  نماد  رد  هک  میا  هدرک  هچ  ام  رگم 

.تسا ناهنپ  ربا  تشپ  شتواخس ، همه  اب  هک  مه  نامدیشروخ 

.میدرک یم  هزم  هزم  ار  باتفآ  اب  ینیشنمه  هزم  میتشاد  هزات 

.دوب هدش  مرگ  شمالک  تبالص  هب  هزات  نامتُشپ 

.دوب هدمآ  رد  یگّرمزور  توخر  ِدامجنا  زا  هزات  ناماه  تسد 

.دندرک یم  تداع  رون  نیا  تعسو  هب  دنتشاد  هزات  ناماه  مشچ  دندوب و  هتفرگ  توق  هزات  نامناوناز 

.ردب ِبورغ  ِرورغ  رد  ترجه ، تیاهن  یب  يداش  رد  بعش ، تخس  ناحتما  رد  میدید ؛ یم  هّکم  رد  راگنا  ار  نامدوخ  شدوجو  اب 

! میدش یم  شیامزآ  میدوب و  هدروآ  نامیا  هرابود  ام  راگنا 

؟ میدش اهنت  هرابود  ارچ  دش ؛ هچ  سپ 

؟ میدوبن هار  زاغآرس  يارب  یبوخ  هلابند  ام  رگم 

.تسا یکی  زونه  هک  مه  نامفرح  دنهد ، یم  تعیب  يوب  ناماه  تسد  مه  زونه  .میتسکشن  نامیپ  هک  ام 

! تسام باتفآ  هیبش  ردقچ  دیآ ، یم  دراد  هک  يرون  نیا  ینیب  یم  .میا  هتسشن  هداج  نیا  نتم  رد  رگید ، یباتفآ  هار  هب  مشچ  مه  الاح 

يدابآ دوواد  هموصعم  / شوپ هایس  ياه  هچوک  ات 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دش نامشومارف  ناتسمز  يدمآ ، هک  زور  نآ 

هب ندرپس  لد  اب  میناوت  یم  هک  میروایب  نامیا  ات  تسـشن  یم  لـگ  هب  تا ، ییاحیـسم  ياـه  سفن  زا  هک  يراـهب  هب  میدرک  شوخ  لد 
.میتسناوت مینک و  نشور  دیشروخ  ییالط  ناتشگنا  اب  هرابود  ار  نامکیرات  درس و  ياه  هچوک  نامسآ ،

.میدوشگ اه  هرظنم  نیرت  نشور  تمس  هب  ار  رهش  هدزامرس  ياه  هرجنپ  وت  اب 

 ... .يدناوخ ارف  زاورپ  هب  نارامج  زارف  زا  ار  يدازآ  نارتوبک  يدمآ و 
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تقارف میچیپ و  یم  کشا  رد  ار  نامهاگن  مینک ، یم  سح  ار  تنتفر  يامرس  دولآ ، هم  ینامشچ  اب  راهب  جوا  رد  يور ، یم  هک  زورما 
.مینیشن یم  گوس  هب  نیمز ، زور  نیرت  یناراب  رد  ار 

.مارآ یبلق  نئمطم و  یلد  اب  يور ؛ یم 

.میا هتسشن  هیوم  هب  نارامج  راوید  رد و  شوگ  رد  هک  دوبک  ياه  هنابیرغ  اب  مینام ، یم  ام 

.دشاب شندرب  تقاط  ار  نامفیحن  ياه  هناش  هک  تسا  نآ  زا  رت  نیگنس  تبیصم ،

.تسا وت  زا  دعب  رهش  ریواصت  اهنت  زوسناج ، ياه  هلان  رادازع ، ياه  نابایخ  شوپهایس ، ياه  هچوک 

یم وجتـسج  ار  وت  نشور  دوجو  عمـش  یبات ، یب  ياه  هلعـش  رد  هدـش  اهر  ياه  هناورپ  نیا  هتـسشن ، مغ  رد  ياه  هرهچ  نیا  ماـما ! هآ ،
.دننک

شوپدیپس ناگتـشرف  رانک  اهوسارف ، رد  الاح  دش و  یم  ریثکت  تهاگن  دنلب  هنیآ  رد  هک  یگدـنلاب  ياه  هظحل  نیرت  شپت  رپ  يدوب  وت 
.يا هداتسیا  نام  هراظن  هب 

ياـه يدـنلب  زا  هک  اـهزور  ناـمه  لـثم  يراد و  یمن  رب  تا  هدـیدغاد  تُما  زا  ار  تکربـتم  هاـگن  زین  تسدرود  نآ  زا  هک  مـیناد  یم 
ياه تسد  رگید و  یهاگن  رد  ار  تیاه  ینابرهم  زین  زورما  يدز ، یم  دـنخبل  نامیور  هب  يداد و  یم  ناکت  تسد  نامیارب  ناراـمج ،

.مینک یم  سح  رگید  ینابرهم 

هک وا  هب  لکوت  اب  ار  تیاه  ناـمرآ  هداـج  زارفرـس ، -  هشیمه  ِروبـص  تلم  نیا  تا -  ینامـسآ  هشیدـنا  نادـیرم  اـما  یتسین ، هچ  رگا 
.دسرب هار  زا  شوپ ، زبس  راوس  نآ  هک  يزور  ات  دنام ؛ دهاوخ  رفاسم  نانچمه  وت ، لثم  یسک  يادتقا  هب  تسا و  نیرتگرزب 

ییاضر ناراب  / مینک هیرگ  ام  هک  تسا  خلت  وت  ِدالیم  ِبش 

ییاضر ناراب 

؟ مینک هیرگ  ارچ  تسین  یسک  وت  زا  رت  هدنز  »

مینک هیرگ  ار  وت  هک  نآ  دابم  داب و  نامگرم 

دیزرل تلالز  ِمان  زا  شطع  ِتشپ  تفه 

« مینک هیرگ  امش  ِگوس  رد  هک  میشاب  هک  ام 

؟ دیوگب هچ  ایرد  زا  هرطق 
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؟ تسا يراج  نامز  دبلاک  رد  تدنلب  ِحور  هک  مرابب ، تگوس  رد  هنوگچ 

! نابغاب
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.تسوت ِرادید  ِگنت  ملد 

.منک سح  ار  تناتسد  ِفیطل  هیاس  رگید  راب  هک  دیما  نیا  اب  میآ ؛ یم  نارامج  هب 

.يراد روضح  اج  همه  .یتسه  وت  هن ، اّما  دروآ ؛ یم  درد  هب  ار  ما  هنیس  تا ، یلاخ  ياج  ِتشحو 

.تسا یقاب  اضف  رد  يا ، هدرک  سفنت  نآ  رد  وت  هک  ییاوه  ِمجح  زونه ،

.تسادیپ هچقاط  ِریز  کچوک ، ِزیم  نآ  رب  زونه  نآرق -  تا -  یگشیمه  ِمدمه 

.یحو مالک  رب  هیکت  تشاد ؛ ادخ  ِنآرق  رب  هیکت  ّتیعطاق ، تماقتسا و  ِهوک  نآ  ممهف ، یم  الاح 

! تخیر اه  لد  رد  رون  تمالک  هک  يا 

؟ دوب يّرفم  ناملهج  ِیهایس  زا  ایآ  وت  ِناگژاو  ِلالز  زج 

.دنکشب ار  ون  ياه  تب  ات  تشاد  مک  ار  وت  ياناوت  ِتسد  هنامز ،

اه لد  ِروشک  رب  يراد و  روـضح  هک  دـپت ، یم  تحور  ِيراـج  ِنابرـض  اـب  زوـنه  ناـهج ، ِبلق  هک  نآ  اـح  میرگب ، تقارف  رب  هنوـگچ 
؟ ینک یم  تموکح 

! ادخ ِحور 

.دیجنگ یمن  هنامز  يانگنت  رد  وت  ِدنلب  ِحور  هک  یتفر  یم  تسیاب  یم 

، لابکبـس وـت  دـش و  هدوـشگ  تیور  هب  جرف  ياـهرد  هک  دادرخ  همین  ناـمه  دوـعوم ، ِدادرخ  همین  ناـمه  رد  یتـفر ؛ یم  تسیاـب  یم 
.يدیشکرپ

ِمد ِددـم  هب  رگید ، راب  هک  دـشاب  نک ؛ راثن  نام  هدرم  ياه  ناج  رب  يا  هحتاف  توکلم ، ِزبس  هشیمه  ِراید  زا  ریذـپب و  ار  ام  هتـسخ  ِمالس 
.میریگب ناج  وت  ياحیسم 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ارهز تشهب  ياه  هناش  رب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.کشخ اهولگ  دندوب و  هتسخ  اه  هرجنح  ... 

تعیاشم مالـسلااهیلع  ارهز  تشهب  ات  ار  بالقنا  ردـپ  نیرت  نابرهم  هک  ییاه  هناش  دـندرک ؛ یم  سح  رتشیب  ار  یمیتی  رابغ  اـه ، هناـش 
.دندوب هدرک 
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هب ياه  تسد  روآ  دای  هک  يدادرخ  همین  دوب ؛ يرواب  دوخ  نیزاغآ  ياه  لاس  روآ  دای  هک  يدادرخ  همین  دیـسر ؛ یم  ارف  دادرخ  همین 
دوبمک هک  ییاه  لد  مامت  حالـصا  تشاد ، خیرات  حالـصا  رد  یعـس  هک  ییاه  هنحـص  دوب ؛ مایق  ياه  هنحـص  رد  مدرم  هدش  هرگ  مه 

.دنتشاد قشع 

یناوارف زا  ار  ناریپ  لد  ناناوج و  هناش  هک  هاک  ناـج  یمتاـم  دـیود ؛ یم  ناـکدوک  هنوگ  رب  هک  کـشا  نیرولب  ياـه  هرطق  دوب و  مغ 
.دوب هتسکش  هودنا ،

.درپس یم  ناهذا  هنییآ  هب  دبا  ات  ار  هرس » سدق  ماما   » لاثِمت دز و  یم  قرو  کشا ، تارطق  اب  ار  بالقنا  تارطاخ  هک  یمتام 

.دیسر يرواب  ادخ »  » هب يرواب  دوخ  زا  هک  دوب  يرون  ارهز ، تشهب  ياه  هناش  رب  زور ، نآ 

.درک یم  بیغرت  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هانگ  زا  زیهرپ  يرادنتشیوخ و  هب  ار  یمالسا  تما  تسناد و  یم  ادخ  رهظم  ار  َملاع 

بتاکم و هتفرگ  رابغ  ياه  هچقودنـص  زا  ار  ناـفرع »  » هک دـناسر  یم  يدـبا  لزنم  هب  ار  یفراـع » ، » ارهز تشهب  ياـه  هناـش  زور ، نآ 
دوخ هب  ناشمان  رارکت  اب  خیرات  هک  درک  انشآ  مالسلا  هیلع  ینیـسح  ياه  هنافراع  اب  ار  یناناوج  دروآ و  اه » ههبج  نادیم   » هب سرادم ،

.دیلاب دهاوخ 

.دش لیمکت  نانآ  ریپ »  » نودب مزب  تفرگ و  لزنم  نانآ  رانک  رد  فراع  ناقشاع  قشاع و  نافراع  دارم  ریپ و  دوخ  تبقاع  و  ... 

.تسام مادم  همزمز  ناشدای  نادیهش ! ماما  یمالسا و  بالقنا  نادیهش  حاورا  رب  دنوادخ  دورد 

یناهبزور یلع  دمحم  / دیشروخ عادو  هماگنه 

یناهبزور یلع  دمحم 

.مینک عادو  نامناج  حور و  مامت  نامتایح و  همیخ  دومع  اب  هرابکی  دش  یمن  نامرواب 

.مینیب یمن  میتسش ، یم  شهاگن  کی  هب  ار  ناماه  سرت  اه و  هصغ  اه و  مغ  مامت  هک  ار  ییاه  مشچ  رگید  دش  یمن  نامرواب  زگره 

.دش مخ  شقارف  راب  ریز  نامتشپ  داتفا و  نامناج  هب  ملاع  مامت  يالست  یب  غاد 
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.تفاکش ار  اه  هرخص  اه و  گنس  نامکشا ، بالیس  میدید و  راهب  رد  ار  نازخ  رازه  زیر  گرب  دوخ ، مشچ  هب  ام 

یکی هثاغتـسا  رافغتـسا و  هب  ار  نامزور  بش و  میدرک ؛ رذن  میتشادن  میتشاد و  هچ  ره  میدـناوخ ؛ ار  هتـشونان  هتـشون و  ياهاعد  مامت 
.دوب ام  لامآ  اهوزرآ و  مامت  زا  رتالاب  شریبدت  قح و  هدارا  اما  میدومن ؛

.ددنویپب نیفراعلا » لامآ  هیاغ   » هب دیاسب و  نامسآ  ياه  هناش  هب  رس  نئمطم ،» یبلق  مارآ و  یلد  اب   » هک دوب  هدیسر  نآ  تبون  رگید 

رامع و جورع  میدید و  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  ار  کلام  تداهش  رگید  راب  اه ، نرق  روبع  زا  سپ 

، ناـمز بحاـص  يدـهم  زورما  تسازع  زور  زورما ، تسازع  ازع   » میدز داـیرف  هک  نیا  هن  رگم  میتسـشن ؛ گوس  هب  ار  بیبـح  رذوبا و 
؟» زورما تسازع  بحاص 

؟ میدرک یم  عادو  هنوگچ  اما  دوب ؛ عادو  هماگنه  کنیا ،

؟ تسا نکمم  رگم  باتفآ  یب  ییانشور 

؟ میدش هدنز  دیچیپ و  ناملگ  بآ و  رد  یگدنز  تایح و  میسن  وا ، عولط  اب  هک  میدوب  کیرات  هتسب و  خی  ییاه  هرایس  زج  رگم  و 

!؟ دوب هدرک  هدنز  ار  یتما  شا  یئاحیسم  مد  اب  وا  هک  دوب  نیا  زج  رگم 

؟ وا ياه  مشچ  غارچ  زا  ناملد  ینشور  همه  دوب و  وا  دوجو  زا  نامدوجو  مامت  هک  ام  میدنام ، یم  هنوگچ  کنیا 

رون داهن و  تنم  ام  رب  یهلا  لضف  هرابود  اما  مینک ؛ ساسحا  رگید  راب  ار  شتیالو  مرُه  مینامب و  رگید  هک  درک  یمن  نامگ  وا  زا  دـعب 
.دیبات ام  رب  قشع ، ماما  یصو  دوجو  زا  تیالو 

ملاع هراصع  هک  زور  نآ  رگا  میرتهب و  زاجح  تما  زا  ام  هک  میدرک  تباـث  میدـش و  قح  تمعن  نیرت  گرزب  نیا  رازگ  رکـش  زین  اـم 
یمن زگره  میدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  راوج  رد  تسب ، ورف  ناهج  زا  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ناکما ،

! میتشاذگ یمن  مسق  ادخ  هب  .دنشابمالسلا  هیلع  یلع  مدمه  راد و  زار  هنیدم ، ياه  هاچ  میتشاذگ 
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نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / هّجض کبس  هب 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم 

.مینک یم  هراظن  دادرخ  نطب  رد  ار  باهتلا  اهدمایپ ، لمأت  رپ  ياه  هندرگ  رد 

.درک رادغاد  یتح  ار  نامسآ  ِنایور  لگ  لیابق  هک  يزور  ِكانهودنا  ياه  هظحل 

.میتسه یلاوح  نیا  غاب  رب  شتآ  ياه  هرارش  رگ  هراظن  سوسفا ، ِترواجم  رد 

.اه سونایقا  جاوما  شورخ  اهردنت ، هرابکی  نویش 

ياهزور هک  ایؤر  رد  نانچ  نآ  .دـنزب  هشیمه  زا  یگنر  باتفآ ، شوغآ  رد  هرجنپ  هنوگریرح  فیطل و  ِناتـسد  ات  تسین  یتبغر  رگید 
.میدید یم  نیشیپ 

.سرپم هک  هداتفا  کشا  ياه  هناورپ  ِناج  هب  يا  هلِْولِو  .هّجض  زا  یقایس  کبس و  نینچ  يا ، هثداح  نانچ  زا  تسین  مه  دیعب 

.وگم هک  هدش  اپ  هب  لد  ْقشاع  ياهوتسرپ  ِلیا  رد  یبوشآ 

.تسا هدرک  هنخر  یلقیص  ِياه  هنیآ  ِلامج  رد  گنهآ  دب  یمتام  هک  هآ ،

.قیرط نیا  هب  هدیسر ، هت  يایند  ِینوگرگد  زا  ییاه  هشوگ  ییوگ.دشاب  لاونم  نیا  هب  زیخاتسر  هچابید  زا  يرطس  دیاش 

هژاولگ تمـس  هب  ام  نومنهر  هک  تس  يدرم  ِروآ  نازخ  ِعادو  زا  یکاح  اّما ، راهب  هداج  ندـش  دودـسم  هاـم ، دادرخ  نیمز  یگدـیتفت 
.دوب یگنادواج  ِروآ  رکس 

.دراد رب  رد  ار  ادخ  فافش  ماغیپ  هک  یتّیدبا 

.تس هرس  سدق  ینیمخ  ِتوهبم  زونه  ایند 

رتشیپ خیرات  زا  يدرم  اغیرد ! »

رتشیب همه  زا  و 

دنام راگدای  راهب  زا  هک  يدرم 

دش كاخ  رد  رذب  نوچ 

(1)« دنام راگدنام  نتفکش  رد  اّما 

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14459/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:104

.يدورامرگ يوسوم  یلع  دّیس  - . 1

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


یقلاخ یلع  «/ یلع  » هنییآ

یقلاخ یلع 

مینک هیرگ  ارچ  تسین  یسک  وت  زا  رت  هدنز  »

مینک هیرگ  ار  وت  هک  ادابم  اداب و  گنن 

رگم میدرکن  هیرگ  ادهش  مسج  هب  ام 

« مینک هیرگ  ادهش  حور  هب  میناوت  یم 

.يدرک اهر  شیوخ  غاد  رد  هدرشف  ار  اه  شوغآ 

؟ میروآ بات  شیوخ  هدنامرد  هتسخ و  شود  رب  ار  تقارف  نیگنس  راب  هنوگچ 

.دراشف یم  ار  تاظحل  يولگ  یتح  دوش ، سم  سفنت  وت  دنخبل  یلجت  یب  هک  هلی  ياوه  نیا 

؟ دنرادن نداتسیا  بات  زین  نارامج »  » ياهراوید یتح  هک  میراذگب  راوید  مادک  هناش  رب  رس 

؟ میریگب نامیادرف  یناملظ  ریسم  يانشور  ار  قشاع  هاگن  مادک 

.دنشک یم  ولج  هب  ار  شیوخ  هتسخ  ياپ  مامت ، یلیم  یب  اب  اه  هقیقد  یتح  ماما ! هآ ،

؟ دوب دهاوخ  هچ  وت  زا  دعب  يایند 

! يزیخرب ياج  زا  رگید  راب  شاک 

! يروآ رد  مطالت  هب  ار  یناهج  ینیشنب و  دوخ  رّقحم  هداس و  ربنم  رب  رگید  راب  شاک 

! يزیخرب وگتفگ  هب  تناقشاع  اب  رگید  راب  شاک 

؟ تخادنا یم  هزرل  هب  ار  متس  ياهانب  هک  تیادص  نینهآ  کتپ  تساجک 

؟ دز یم  جوم  شیاه  هژاو  مامت  رد  ادخ  يوب  هک  تمالک  نیشنلد  ياوآ  تساجک 

.يدرک هرگ  وت  هک  میتشم  نامه  ام  یسانش ، یم  هک  ار  ام 

.يدومن شراوتسا  وت  هک  يا  هدیمخ  تماق  نامه 
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.يدرک شرادیب  وت  هک  يا  هدولآ  باوخ  مشچ  نامه 

.يدناوخ شزاورپ  هب  وت  هک  يا  هتسخ  هدنرپ  نامه 

؟ درب دای  زا  ار  وت  دوش  یم  هنوگچ 

؟ درپس هریت  كاخ  رب  درک و  ادج  شیوخ  هنیس  نورد  زا  ار  وت  دوش  یم  هنوگچ 

.میدوب هتسب  نارامج  ياهراوید  رب  اه  لاس  هک  یلیخد  تسا ؛ زاین  لیخد  هدامآ ، تیوس  هب  ياه  تسد  نیا 
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دیــشک و یم  شیوـخ  شود  رب  ار  تیدوـبع  تدـهاجم و  تـقیقح و  ماـمت  هـک  دـشک  یم  شود  رب  ار  يدرم  راـگزور ، ياـه  هناـش 
.دوب قح  ناکلاس  كولس  ریس و  ریسم  يانشور  هناربمایپ ،

شوماخ ار  ناهج  نازورفا  شتآ  ریقح  ياه  هلعش  هک  ییایرد  درک و  زجاع  ار  نامز  ياهدابدنت  هک  یهوک 

.درک

.دیشون وت  تسد  زا  ار  قشع  ماج  دوب و  وت  رانک  رد  هشیمه  هک  وا  میونش ؛ یم  تدنزرف  ناماد  زا  طقف  ار  وت  يوب  کنیا ،

.تسام لسوت  هنیئآ  یلع » دیس   » لامج وت  زا  دعب 

یناهبزور یلع  دمحم  / باتفآ لامج 

یناهبزور یلع  دمحم 

.نطو يابیز  مرگ و  ياهزور  مامت  لثم  بآ و  لثم  هنییآ ، لثم  يدمآ ؛ وت 

.نیرفآ هسامح  یتخاس  يراقفلاوذ  نآ  زا  يدیشک و  نوریب  تلزع  جنک  زا  ار  نافرع  رون 

، قح هار  رد  گرم  يدـنامهف  ام  هب  يدوشگ و  رگید  راب  دـنامب ، روجهم  هنامز ، تلفغ  رابغ  رد  ات  تفر  یم  هک  ار  تداهـش »  » باـتک
.تسا رترب  تایح 

ياهدابدـنت هنامز  رد  شیوخ ، باتفآ  عولط  اـب  يدروآ و  هیدـه  ناـمبلق  هدز  نازخ  غاـب  رب  هک  ار  راـهب  رازه  میرب  یمن  داـی  زا  زگره 
.يدش نطو  حبص  هراتس  رحس ، یب  ياه  بش  نیگمهس و 

؟ يدرک يراج  نامناج  لد و  هدروخ  كرت  هنشت و  ریوک  رب  هک  ار  ناراب  همه  نآ  میربب  دای  زا  هنوگچ 

ياه هلق  هب  وت  يراـی  هب  میدـمآ و  نورب  شیوخ  لـهج  هلیپ  زا  وت  قشع  هب  اـم  دـیآ و  یم  نوریب  نیمز  زا  باـتفآ  رادـید  قشع  هب  هناد 
.میدرک دوعص  تفرعم 

هقئاذ ٍسفن  ُّلک  : » دومرف دوخ  هک  يدـنوادخ  ریدـقت  زج  تسین  نیا  مییاه و  هیناث  تسد  ریـسا  ملاـع ، نیا  رد  اـم  درذـگ و  یم  ناـمز 
«. توملا

.دتسیا یم  تکرح  زا  نامز  دزرل و  یم  لد  تسد و  دزیر ، یم  مه  هب  اه  هژاو  اه و  فرح  مامت  کنیا ،

ینک و یم  جورع  میظع ، یتـهبا  رد  ییوگ و  یم  کـیبل  ار  ًهَّیِـضْرَم » ًهَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی   » يادـن وـت 
.يوش یم  هنادواج 

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:106

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


تزع اب  يا ، هدوب  وت  نآ  نابغاب  هک  بالقنا  تخرد  نونکا ، دنز و  یم  بش  يدرس  رب  هلعش  تیاهرعـش ، هنافراع  هاگن و  یمرگ  زونه 
یتـعیب اـم  درب و  یم  شوـه  زا  ار  باـن  مالـسا  ناگنـشت  ماـمت  نآ ، ياـه  هفوکـش  رطع  دور و  یم  شیپ  نامـسآ  تمـس  هـب  هوکـش  و 

.تسا وت  اب  نام  هرابود  دهع  وت ، ّیصو  اب  تعیب  .میا  هتسب  وت  یصو  اب  ناج  قمع  زا  ینتسسگان 

يردیح همطاف  / اه هلال  ماما 

يردیح همطاف 

یم ار  وت  يوب  زونه  مشک ، یم  سفن  هک  ار  راهب  ره  میوب ، یم  هک  ار  لگ  ره  مرگن ، یم  هک  ار  غاـب  ره  میاـشگ ، یم  هک  ار  هرجنپ  ره 
.تنتفر يوب  تندنام و  يوب  تندمآ ، ِيوب  دهد ؛

.يدرک يراهب  ار  يا  هچوک  ترطعم ، مالک  ره  اب  بالقنا ، ِناشورخ  ِجاوما  مطالت  رد 

.نیرید تبرغ  زا  دعب  يدمآ ؛

.يداهن مدق  کئالم  لاب  رب  يدرک و  رفس  گنهآ  هک  دش  یم  وحم  تا  هتسخ  هرهچ  زا  بیرغ  كاخ  ِتبرغ  يوب  هزات 

.يدناشن شگوس  رد  هک  تفرگ  یم  رون  وت  زا  نطو  یتفرگ و  یم  نطو  رطع  هزات 

.يدش تا  ییارهز  ِتشهب  یهار  هک  درک  یم  وحم  ار  تبرغ  اه  لاس  هجنکِش  مخز  تا ، ییادخ  ِدنخبل  هزات 

.يدناشک اجنآ  هب  كدصاق  هارمه  ار  لد  هلفاق  دص  یتفرگ و  مارآ  تشهب  رد  یتفر و 

.دش ناماه  بلق  هرامالا  راد  ارهز ، تشهب 

.دروخ دنویپ  تناقشاع ، راب  کشا  ياه  مشچ  هب  نارامج ، یناراب  هاگن  یتفر و 

يرهوج تاداس  ابیکش  / نارامج دیشروخ 

يرهوج تاداس  ابیکش 

.درک مسجم  منهذ  رد  ار  وزرآ  ياه  غاب  هچوک  تقیقح  تندمآ ، هرطاخ  ار و  منامشچ  تفرگ  ناراب 

! يدمآ دنمهوکش  ردقچ 

دنشوماخ اه  هرجنپ  زورما ،

.مشیدنا یم  وت  نابرهم  هاگن  تمظع  هب  نم 
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.تسا یبآ  ياه  هنارت  همه  رولبت  وت  يادص  هک  مونش  یم  ار  تیادص 

.چوک ماگنه  دندرک ، ادتقا  وت  يابیز  ياه  مشچ  هب  نارتوبک 

.تساخرب تمایق  هب  تمایق ، ششوج  زا  یناهج  يدمآ و  شورخرپ  مارآ و 

؟ داد یم  راهب  ینابرهم و  يوب  تیاه  تسد  هک  يدوب  راهب  مادک  هلیبق  زا  وت 

.يدوشگ ام  رظنم  رد  ار  نشور  قفا  يدروآ و  ناغمرا  هب  ار  راهب  درس ، لصف  رد  وت 

.زاغآ ار  تندوب  يدرک و  زاورپ  دوب -  ام  نازخ  لصف  هک  شیوخ -  زور  نیرت  يراهب  رد 

.يدوشگ رپ  وت  هک  دندوب  هدشن  اهر  سفق  زا  ناگدنرپ  زونه 

! هللا حور  يا  رطعم ، میسن  يا  اه ، هنییآ  ماما  يا  نارامج ، مشچ  يا  ییاجک 

.نازوس تغاد  هدکشتآ  رد  اه  لد  تسا و  شوماخ  نارامج  دیشروخ  وت  زا  دعب 

.تسادیپ نامسآ  رد  وت  فرژ  هاگن  زونه 

داژن يدهم  دیما  / نیرترادیب

داژن يدهم  دیما 

(1)! نیرتراتفرگ رادلد  بل  لاخ  هب  يا 

! نیرترادلد بل  لاخ  هب  راتفرگ  يا 

! رهد هماچ  نیرتزبس  تسفن  میسن  يا 

! نیرتراشرس رغاس  تهگن  لالز  يو 

زونه تسادیپ  وت  تشگنارس  تاراشا  اب 

نیرتراومه هداج  قفا  يوسارف  ات 

درکن هناخ  ناُتب  فلز  سفق  رد  لد  غرم 

نیرتراّرط هّرط  نآ  ِمَخ  ياوه  هب 
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تسین وت  یغارس ز  تسا و  لوه  ِيداو  ِتملظ 

! نیرترادیب هدید  يا  يا ؟ هتفخ  اجک  هب 
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.ییاکاک رابجلا  دبع  زا  تسا  یماو  عارصم ، - 1
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رآ دای  یهاگن  هب  تلایخ  راتفرگ  ز 

! نیرتراتفرگ رادلد  بل  لاخ  هب  يا 

یقلاخ یلع  مریم / یم  هنیک  ضغب  نیا  زا  هک  منک  نامگ 

یقلاخ یلع 

دش متام  رابغ  ات  اه  هنیآ  بیصن 

دش مرحم  نکاس  اه  هیناث  مامت 

نیبب تسا ، یمک  متام  وت  نتفر  هک  وگن 

دش مخ  شدق  وت  نارامج  ياه  هیاپ  هک 

دیچیپ اه  هداج  يور  ات  وت  بورغ  مغ 

دش ملاع  داهن  رد  يا  هلولو  هرابود 

! ام یتسه  مامت  يا  مینک  ربص  هنوگچ 

دش مأوت  وت  نتفر  یسک و  یب  درد  هک 

درک مسجت  ار  غاب  تبل  ود  ره  هک  ییوت 

درک مک  ار  وت  یتحار  نیا  هب  هک  دوش  یمن 

میراد وربآ  وت  زا  تفگن  هک  دوش  یمن 

میراد وضو  وت  راتفگ  توارط  زا  و 

يدوب نمسای  زیگنا  لد  تشونرس  وت 

يدوب نمچ  هناراهب  يوب  گنر و  و 

میناشیرپ تمتام  رد  همه  ام  هک  ایب 

میناریو نیمز  نیا  زا  يا  هطقن  لثم  و 
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متام نیا  دراشف  یم  ارم  کشخ  يولگ 

متام نیا  درادن  تیاهن  هک  نادب  نیقی 

مریگ نیمز  اه  هداج  سفن  رد  هک  ینم 

مریم یم  هنهک  ضغب  نیا  زا  هک  منک  نامگ 
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يربهر هب  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  باختنا 

ییاضر هدیمح  / نطو تشونرس  وت و  ياه  تسد 

ییاضر هدیمح 

.وت نابرهم  هاگن  ینیریش  ماما و  جورع  یخلت  تسین ؛ قیاقد  ياه  هزاورد  رب  نتفوک  زا  یساره 

تیاه مشچ  هک  دـمآ  دـهاوخن  رد  وناز  هب  كاخ  ياه  هندرگ  رد  ندیـسر  ریـسم  رد  تیاه  ماگ  دیـشروخ ، ياـپ  هب  اـپ  ینز  یم  ماـگ 
.يراج تس  یتفرعم  سونایقا  تمالک  يراشرس  هک  تس ، یلاها  هار  سوناف 

! رون هلیبق  مه  يا 

.مینک یم  لابند  ناج  زا  ماگ  هب  ماگ  ار  تا  یگتسیاش  راشرس ، ياه  هرجنپ  اهریسم و  زا 

.ینک هزات  باتهام  همشچ  رانک  رد  سفن  ات  دیچیپ  دهاوخن  مه  رد  یلاوح  نیا  ياوه 

 -. راشرس عولط  زا  زبس ، يا -  هداد  هدعو  هار  رد  ياهراهب  هب  ار  كاخ 

.ار نیقی  ياه  هزاورد  راوس  کباچ  هار  یهد  یم  همادا 

يریلد یلاوح ، نیا  رد  يریگ  هندرگ  چیه  هک  تشاد ، دهاوخن  تراسج  تارج  یسفن ، ْخزود  چیه  هک  يا  هداتـسیا  مکحم  نانچ  نآ 
.ندرک دناوتن 

! هاوگ نامقاتشم  ياه  مشچ  تساون ؛ مه  وت  اب  كاخ ، نیا  هرذ  هّرذ 

! رون راد  هلیبق 

.تسا هدش  باریس  ندش  رون  شطع  زا  وت  ياه  تسد  رد  نهیم ، هدنکآ  راهب  زا  كاخ  هشوگ  هشوگ 
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دیـشروخ ياه  کلپ  تشپ  زا  يا  هظحل  رگا  دوش ؛ یم  لّدـبم  يروش  هب  تسا ، هدـیود  ربهر  دوبن  رد  نهیم  ياـه  گر  رد  هک  ینزُح 
 - . دش دهاوخ  روش  زا  راشرس  ینزُح  يربهر -  هدید  هب  يرگنب 

.میراپس یم  وت  ياه  تسد  هب  ار  نهیم  تشونرس  باوخ ، يرادیب و  رد 

.دنز یم  وس  وس  وت  ياه  تسد  رد  هار  ياه  غارچ 

.میدوب ناراب  هدنرپ و  یب  یلصف  دوبن ، تنابرهم  ياه  مشچ  رگا 

، هشیمه زا  رترون  رپ  نهیم ، ياه  هچقاط  رب  ایند  ياه  هراتـس  مامت  ییوگ  وت  اب  هک  درمگرزب ، تسوت  شالت  نویدـم  كاخ ، نیا  يزبس 
.دیشخرد دهاوخ  دبا  ات 

نادامار نیرسن  / تبرغ

نادامار نیرسن 

تسا مه  رد  تخس  وت  هرهچ  هک  اهزور  نیا 

تسا مغ  زا  رپ  ملاع  یمامت  لد  ایوگ 

دنز یم  دایرف  وت  ِتوکس  ِینیگنس 

تسا مدمه  وت  نوخ  ِلد  اب  هک  یتبرغ  زا 

تمنیبب ناشیرپ  هکنآ  مرادن  تقاط 

تسا مظعم  میارب  وت  رطاخ  هک  سب  زا 

دنز یم  دنخبل  وت  ِياه  مشچ  دنچ  ره 

تسا مّسُجم  شقمع  رد  گرزب  یمغ  اما 

وت نودب  ارهز  هداون  يا  نک  رواب 

تسا مّنهج  میارب  زین  تشهب  یتح 

رگدکی هب  ار  ام  لد  دنز  یم  دنویپ 

تسا ملاع  درم  نیرت  هتسکشلد  هک  يدرم 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دادرخ ياروشاع 

دادرخ هدزناپ  نینوخ  مایق 

هبنشکی

دادرخ 1384  15

یناثلا 1426 عیبر   27

Jun.5.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هدش دادبتسا  يارآ  هنحص  یئرمان ، ياه  خن  دوب و  هتفرگ  اج  توغاط  نیتسآ  رد  نمیرها ، ياه  تسد 

! دندوب

بیرف لابند  هب  مه  نمیرها  یتوبکنع  ياه  تسد  دـنک ؛ لـمحت  ار  ناـیوج  قح  ياون  تسناوت  یمن  يدورمن ، رورغ  نآ  اـب  توغاـط ،
.تشگ یم  هزات  ياه 

، نمیرها لـباقم  اـت  دـندش  هرگ  مه  هب  نمؤم  ياـه  تسد  دوب ؛ هدـیمد  ناگدـش  شومارف  دـبلاک  رد  يا  هزاـت  حور » ، » نامـسآ ییوگ 
! دنوش صوصرم » ٌناینب   » قادصم

.دناسرب تینیع »  » هب تینهذ »  » زا ار  يدازآ  لالقتسا و  ققحت  ات  دوب  هتساخ  اپ  هب  تیالو  نامدود  زا  يدرم  کنیا ،

.دنیزگرب مدرم  یهارمه  هب  ملاس  یتسایس » «، » تناید  » لد زا  ات  دوب  هتساخ  اپ  هب  يدرم 
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.دنادرگزاب دوب ، هتفر  لاؤس  ریز  نویسالوتیپاک ، اب  هک  ار  یناریا »  » هتفر تسد  زا  تمظع  ات  دوب  هتساخ  اپ  هب  يدرم 

نامیا دوخ  راتفر  هشیدنا و  هب  دوب و  هتفای  دشر  هلذـلا » اّنم  تاهیه   » بتکم رد  هک  دـناوخ  یم  ارف  یناملـسم  تّزع  هب  ار  مدرم  یـسک ،
.تشاد

؛ داد یم  يدازآ  يوب  هک  دوب  هتخیگنا  اه  لد  رد  ییاروشاع  دادرخ 42 ، همین  تخومآ و  یم  اروشاع »  » زا هک  یسرد  هب  تشاد  نامیا 
.دندوب هتخاس  هراوق  مه  خیرات  ناگرزب  اب  ار  دوخ  هک  ریقح  یهورگ  هطلس  زا  يدازآ  بناجا ، ریقحت  زا  يدازآ 

.داد یم  بیس  رطع  هک  دوب  یهانگ  یب  ياه  نوخ  یخرس  نادیم ، هب  نادیم  هچوک ، هب  هچوک  نابایخ ، هب  نابایخ 

ياون دنیآزاب و  هدیچوک  ياهوتـسرپ  نآ ، ندیـسر  ارف  اب  هک  يراهب  داد ؛ یم  زیگنا  لد  يراهب  زا  ربخ  هک  دوب  يرذـب  نوخ ، هرطق  ره 
.دنهد رس  يدازآ 

.درک نیمضت  شا  یهلا  ياهرواب  نید و  هب  ار  یناریا  هعماج  داقتعا  دادرخ ، يادهش 15  نوخ 

لاس 42. دادرخ  يادهش 15  هرس و  سدق  ماما  ناور  رب  دورد 

ص:113

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


تسیز طیحم  یناهج  زور 

ییاضر هدیمح  / قلعم ياهدود  يارو 

ییاضر هدیمح 

مادک زا  دود ، هایس  هریاد  مادک  زا  نوریب  رادیپس ، مادک  هیاس  ریز  ناگدنرپ ، زیگنا  لد  زاوآ  مادک  اب  ادص  مه  دور ، يراج  مادک  ياپ 
اب گنر  رد  گنر  هارمه ، نیگنر ، نایهام  مادک  اب  جوم  رد  جوم  رجاهم ، ياهوتسرپ  زا  هتـسد  مادک  لاب  رد  لاب  قفا ، هب  ور  زاب  هرجنپ 

؟ هایس راهب  مادک  اب  هناوج  رد  هناوج  اهر ، ياه  هناورپ  مادک 

.یمس ياوه  زا  زیربل  مومسم  ياه  هیر  ینبرک و  دود  هم  باذم ، برس  نیگنس  رّرکت  دود ، هقلح  هقلح 

.دخرچ یم  هنشاپ  يور  تعیبط 

.دنک یم  هفرس  ددنب و  یم  ار  شیاه  مشچ  یشومارف ، تسد  رد  تسد 

.دود نیگنس  هم  نیشام و  قوب  يادص  هوبنا  رد  دسر  یمن  شوگ  هب  شیادص 

هن يرای ، يارب  یتسد  هن  دوش ؛ یم  هدیـشاپ  اوه  رد  قلعم  ياهدود  يور  شروبع  زا  يدرَگ  اهنت  هک  نانچ  نآ  دور ؛ یم  شیپ  هب  نامز 
.یلالز رد  هدوشگ  یکلپ 

ص:114

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


.دزیوایب زبس  شیاه  هخاش  زا  ات  تسین  یتخرد  چیه  دنک ؛ یم  دنلب  ار  شیاه  تسد 

.یهایس رابغ و  دود و  همه  نیا  يالبال  زا  دیسر  دهاوخن  راید  نیا  هب  يراهب  چیه 

يزبس هب  دـشیدنا  یم  هدرب و  هناچ  ریز  تسد  زبس ، تارطاخ  زا  هدـنام  یتوهرب  رد  تسا و  هدرب  دای  زا  ار  شتوارط  ياهزور  تعیبط ،
.شناوارف ياهدرد  نکاس و  ياهدور  هدیکشخ و  ياه  هناوج  يوربور  دناخرچ  یم  مشچ  ششومارف و  رطاخ  زا 

؟ توارط مادک  يزبس ؟ مادک  تعیبط ؟ مادک  شمارآ ؟ مادک 

.شوماخ نابیرگ و  رد  رس  دنز ؛ یم  هل  هل  تعیبط  يوربور  راهب ،

.یهایس همه  نیا  يالبال  زا  دباتب  شیاه ، قمر  نیرخآ  اب  ات  دنک  یم  ار  شیاه  شالت  نیرخآ  دیشروخ ،

.نامسآ تخمز  یگریت  اه و  نیشام  دتمم  قوب  يادص  نانچمه  تعیبط و  یناهج  زور 

.تسین رگید  هک  ییاه  هظحل  هتفشآ  ِباوخ  تعیبط و 

.كاخ هتفر  تسد  زا  توارط  دنک  هزات  یسفن  هرطاخ ، هدوسرف  ياه  یمراط  ریز  ات  دیشیدنا  زبس  دیاب 

یجنپ هجیدخ  / ییابیز زور 

یجنپ هجیدخ 

، هایس هایس ، هایس ،

.تسین یبآ  نم  رهش  نامسآ 

.تسا هایس  ور  نم  رهش  نامسآ 

.درادن ربا  درادن ، هدنرپ  نم  رهش  نامسآ 

.تسا دوبک  نم  رهش  ناتخرد  ياه  گرب  گنر  دنا ؛ هدرسفا  یگمه  نم ، رهش  ناتخرد 

.دنتسین دلب  ندناوخ  اه ، يرانق  نم ، رهش  رد 
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.تسا توکس  نم  رهش  ناگدنرپ  هجهل 

.دیآ یمن  هدروخ  ناراب  كاخ  يوب  نم ، رهش  ياه  هچوک  رد 

.دشخرد یمن  ًالصا  نم ، رهش  دیشروخ 

...منزب کسام  دیاب  نم  دهد ؛ یم  نبرک  برس و  ظیلغ  يوب  نم ، رهش  ياوه 

.تعیبط مدوخ و  نایم  منزب  لپ  دیاب 

.تسا نم  زور  زورما  مرادرب ؛ ار  اه  هلصاف  مهاوخ  یم 

.تسا نیمز  زور  زورما ،

! تسا ییابیز  زور  زورما ،

.دننک یمن  دود  اه  نیشام  نم ، هزور  کی  یگدنز  رد 

.دنفاص لالز و  اه ، هناخدور  بآ 

.دنوش یم  سمل  اهربا 

.تسا یبآ  نامسآ 

! دنراد ندناوخ  هزاجا  اه  هدنرپ 

.تساه هدنرپ  همه  زاوآ  تشادگرزب  زور  زورما ،

.تسا تعیبط  هرابود  دلوت  زور 

دنیارس یم  زبس  لزغ  طقف  نارعاش  نم ، هزور  کی  یگدنز  رد 

! عونمم قوب ،

! عونمم دود ،

! عونمم هلابز ،

.تسا ییابیز  یناهج  زور  زورما ،
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.دننکارپب ار  ناشزاوآ  ات  دوش  یم  هداد  تصرف  اه  يرانق  هب 

.دننک رشتنم  ار  ناشرطع  ات  میهد  یم  هزاجا  اه  لگ  هب 

.دننک زاورپ  نیرمت  نامسآ ، رد  يا ، هغدغد  چیه  یب  ات  میهد  یم  تقو  یمک  اه  هدنرپ  هب 

.دننک دوجو  زاربا  ات  میهد  یم  هزاجا  اه  تخرد  هب 
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.دنک غیلبت  ار  شیاه  ییابیز  ات  میهد  یم  تصرف  تعیبط  هب 

.میهد یم  ار  تخرد  رب  هنایشآ  تخاس  زوجم  اه  کشجنگ  هب 

! دیرادرب ار  اه  کسام 

! دیهدب تحارتسا  ناتیاه  هیر  هب 

! تسا معط  شوخ  ردقچ  اوه 

! تسا ینارون  ردقچ  دیشروخ 

.درک اشامت  دوش  یم  ار ، اه  هوک  دیبس  ياه  هلق 

.تسا شنیرفآ  قلاخ  ملق  هدیئاز  اه  نیا  تسین ؛ یشاقن  نیا 

.ایند ياه  هرظنم  نیرت  گنشق  هب  ور  مینک  يا  هچیرد  ار  اه  مشچ 

.مینک یگدنز  زبس  ار  زور  کی  طقف  دیئایب !
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشکی

دادرخ 1384  22

یناثلا 1426 عیبر   5

Jun.12.2005

نابزرم ریما  / يروبص همانسانش 

نابزرم ریما 

یم ناحتما  هب  ار  يروبـص  ياه  هناش  بشما ، قشع ! هناخ  نشور  هشیمه  غارچ  تسا ، يولع  ياه  تسد  تنیز  وت  مان  ياـبیز  هک  وناـب 
.دسیونب دهاوخ  یم  میاه  تسد  ایند ، ياه  تسد  نیرتروبص  يارب  مراذگ و 

! شنیرفآ دوجوم  ینابرهم  مالس ،

! ربص همه  قلخ  رد  ادخ  دنمشزرا  راکتبا  مالس ،

! ییآ یم  كاخ  نیگهودنا  ینامهیم  هب  تشهب ، زا  يراد  هک  وت  رب  مالس 

! ردپ تنیز  هنیدم ، يابیز  كدوک 

.دراد ار  قشع  ربمایپ  ياه  هدنخ  توالح  تا ، هرهچ 

.تسارهز تردام  ياه  یگتسخلد  اه و  جنر  مسق  مه  تیاه  تسد 

.دزیر یم  متانکس  همه  رد  ار  يولع  هاگن  هبذج  تهاگن ،
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.مناج شوگ  هب  ار  نسح  يادص  دروآ و  یم  مدای  ار  نیسح  رکذ  تیاه ، بل 

.یقشع ياه  تلاسر  لیدب  یب  زاغآ  ییاه ، تداهش  مامت  دنب  عیجرت  ییاه ، ییابیز  همه ي  هصالخ  وت 

؟ میوگب هچغاب  سای  هتوب  مادُک  اب  ار  ما  يداش  وناب ، وگب 

؟ دنک یم  شخپ  اه  هناخ  ناویا  رد  ار  يدمحم  لُگ  رطع  دبس  دبس  دراد  تندمآ  نُمی  هب  ام  غاب  ینیب  یم 

؟ وناب يونش  یم  ار  تدوخ  يادص 

.دوش هتخوس  ياه  هنیس  نامهیم  دیما  ات  يا  هدش  ریثکت  اهداب  رد  وت 

.میوش تا  یبآ  هشیمه  یناراب و  ات  ینک  یم  یلجت  ربا  رد  وت 

.تساهنآ هدرُگ  رب  نامسآ ، هودنا  هک  یتسه  یلخن  ياه  تخرد  همه  موهفم  وت 

.دزانب وت  يدرگاش  هب  بویا ، ات  تسا  هدروآ  ار  وت  ادُخ  نک ؛ زاب  ار  تکچوک  ياه  مشچ  خیرات ! قافتا  نیرت  خرس  ربمایپ  هآ ،

.تا يراج  هودنا  همه  يارب  دنک  ایرد  ار  شیاه  هیرگ  حون ، ات  مسبت  ریرح و  رد  دنروآ  یم  ار  وت 

.دریگب ار  ایند  حیسم ، ینابرهم  ات  يا  هدیسر 

.اه نوعرف  اه و  يرماس  همه  لباقم  رد  يراد  ار  یسوم  مشخ  وت 

شیاـهتنا هک  يربـص  تشون ، دوش  یمن  زونه  ار  نآ  رخآ  رطـس  هک  يرعـش  یتداهـش ، ياـنعم  هک  يدیهـش  ملعُم ، نودـب  ِملاـع  ییوت 
.دنازوس یم  ار  تانئاک  همه  ششرتسگ ، هک  یهودنا  تسا و  هدش  شرع  مکحم  يانبریز 

! ربص یخیرات  تباتک  نیلوا  يا 

.یسونایقا رهاوخ  یلع ، شوغآ  رد  يدیشروخ  همجرت  وت ،

.یبنیز وت ،

.مرب یم  زامن  هداتسیا  ربص ، ياه  هژاو  همه  هتفای و  یلجت  يانعم  نیلوا  هب  مزیخ و  یمرب 

ییاضر هدیمح  / اه هناوج  رگشزاون 

ییاضر هدیمح 
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.ناکما ِسوسحم  ریاود  رب  گنچ  دیآ ؛ یم  گنچ  فد و  گنهآ 

.ار تتماقتسا  البرک  ياهرازتفت  نیا ، زا  سپ  هک  نانچ  نآ  منک ؛ یم  سح  ار  تیاه  ماگ  نوزوم  گنهآ 
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؟ مونشب هوک  مادک  ناهد  زا  ار  تا  يروبص  رهم  هب  رس  زار 

.رثوک لالز  يراج  زا  ار  وت  دینش  دیاب 

؟ دهد یم  شبات  يوب  تسفن  هک  دنا  هدرک  باریس  رون  زا  ار  وت 

.دنا هدناشن  هفوکش  هب  راهب ، هچ  ره  ياپ  ار  تناتسد 

.ترکیپ یکاپ  رب  دنا  هتفات  لزا  نامد  هدیپس  زا  ییاه  هتشر  اب  کئالم ، ار  تنهاریپ  یلین 

.تسا هار  رد  ناراهب  ییابیز  تندمآ ، بنیز !

.یناشورخ نایرج و  هب  اهدور  ار  وت  يراوتسا ، هب  اه  هوک  ار  وت  تسا ، هدرک  هناشن  تریح  تشگنا  هب  دیشروخ  ار  وت 

ياه هزادگ  زا  يراج  ِناشفـشتآ  تنیـشتآ ، ياه  هباطخ  تسا و  ماش  ياه  بش  رارق  یب  ياه  جـنر  ِفوشکمان  زار  تهاگن ، ینیگنس 
.وت مشخ 

! دچیپب مه  رد  ار  هام  تدولآ ، نزُح  ياه  سفن  مره  ییاهنت ، یبیرغ و  نیا  رد  راذگب 

.دنزب جوم  تیاه  هتخای  مامت  رد  يراوتسا  زا  یناهج  ات  يا  هدمآ 

.یهد یم  هراتس  بیس و  يوب 

.تنابرهم نامشچ  لالز  اب  البرک  یگنشت  رب  يرابب  ریزارس ، ِياهربا  نوچ  ات  يا  هدمآ 

! وناب

.تسا هتسکش  ِسرون  ياه  هناوج  ِیمیتی  ِياه  بش  رگشزاون  تیاه  تسد 

؛ نابیرغ ياه  ماش  رد  دشخرد  یم  ماش  ياه  هبارخ  نز  وسوس  سوناف  رازه  تیاه ، تسد  رد 

.قارشا هبذج و  رادیاپ  دیشروخ  تیاه  مشچ  رد 

.ماش دودناریق  ياه  هبارخ  رد  تسا  ردارب  ناکدوک  یمیتی  ياهرس  هاگهانپ  تدنلب ، ناماد  ربص ! يوناب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیریش ياه  مسبت  زور 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هرامش 73 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 240زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


! هنیدم راپسب ، لّزغت  هب  ار  تیاه  هنامداش 

! تسا نیمز  نامسآ و  رورس  ماگنه  کنیا ،
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.تسا شنیرفآ  تنیز  هک  ردام ، ردپ و  تنیز  اهنت  هن  هک  تسا  هتفرگ  ارف  یکدوک  يادص  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ییایربک  هناخ  کنیا 

تـسکش نامرهق  ار  تماقتـسا  تنیز  نیا  خـیرات ، تفر و  دـهاوخ  تیدـبا  تیاهن  یب  ات  البرک  زا  البرک و  ات  هنیدـم  زا  شماـن  هوکش 
.درک دهاوخ  یفرعم  شیوخ  ریذپان 

! هنیدم راپسب ، هظفاح  هب  ار  تیاه  هنامداش 

هک يرهاوـخ  تخوـس و  دـهاوخ  هناورپ  نوـچمه  هک  يردارب  هناقـشاع  رادـید  نیلوا  زور  تسا ؛ دیـشروخ  رتـخد  نشج  زور  زورما ،
.تخادگ دهاوخ  ردارب  غاد  هب  عمش ، نوچمه 

رد ناگتشرف  دوشگ و  دهاوخ  بنیز  هناکزان  ياهزان  هب  شوغآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیریـش  ياه  مّسبت  زور  زورما ،
.درب دنهاوخ  شرع  ياشامت  هب  ار  وا  شیوخ ، نیدنرپ  شوغآ 

ناردارب ردـپ و  نامیتی  ماـمت  رداـم  تسا ؛ شیوخ  راـبت  ياـه  تبیـصم  رداـم  هک  يرتخد  زور  تسا ؛ مالـسلااهیلع  بنیز  زور  زورما ،
.شیوخ

لّمحت هوکش  زا  ار  بویا  درب و  یم  کشر  شا ، ییابیکش  تماق  رب  ربص ، هژاو  هک  یـسک  زور  تسا ؛ مالـسلااهیلع  بنیز  زور  زورما ،
! دراد یم  او  یتفگش  هب  وا 

تشادن یمهرم  ترسح ، کشا  زج  هک  ییاه  مخز  تساه ؛ مخز  نیرتروسان  يارب  راتسرپ  نیرت  نابرهم  هک  تسا  یسک  زور  زورما ،
! دوبن شنامرد  دیما  ییابیکش ، زج  و 

تمـصع روـلبت  تسا و  تماقتـسا  رد  مالـسلا  هیلع  يوـلع  ياـمن  ماـمت  هنییآ  هک  ییوناـب  زور  تسا ؛ مالـسلااهیلع  بنیز  زور  زورما ،
.سفن تزع  تمارک و  رد  مالسلااهیلع  ییارهز 

تعاجش و مالسلا و  هیلع  ینـسح  شربص  تمارک  مالـسلااهیلع ، ییارهز  شتمـصع  تفع و  مالـسلا ، هیلع  يولع  شتغالب ، تحاصف 
.تسامالسلا هیلع  ینیسح  شراقو 

.يراتسرپ نابرهم  ياه  تسد  ییافوکش  زور  راقو ، زور  ربص ، شنیرفآ  زور  تسا ؛ مالسلااهیلع  بنیز  زور  زورما ،

ار ییابیز  اهنت  نآ ، رد  هک  تسا  يا  هنییآ  رد  اشامت  میا ، هتخومآ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  زا  هچ  نآ 

؛ ًالیمج ّاِلا  ُتیأر  ام  درک : همزمز  وا  هارمه  درک و  سح  ناوت  یم 

! دشاب هاگلتق  لادوگ  لد  زا  اشامت  نیا  رگا  یتح 
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.دشاب رهشمرخ  ياه  هچوک  زا  رگا  یتح 

! تخاس شیوخ  هدنمرش  ار  ربص  اروشاع ، زور  هک  ییوناب  رب  دنوادخ  دورد 

! دندوتس نایشرع  ار  شا  يراتسرپ  هوکش  هک  ییوناب  رب  دنوادخ  دورد 

! دش خیرات  رد  ینید  یب  لصف  نیرت  ینارحب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نید  رادمچرپ  هک  ییوناب  رب  دنوادخ  دورد 

! ییابیکش يادنلب  رد  مان  نیرت  هوکشب  مالسلااهیلع ، بنیز  رب  دنوادخ  دورد 

! میتعافش جاتحم  تخس  هک  يزور  شتعافش ، داب  نامبیصن 

یجنپ هجیدخ  / یبوط دنزرف 

یجنپ هجیدخ 

.نامسآ ياه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  رد  دزو ، یم  وت  يوب 

.شرع ياه  هرگنک  رد  دچیپ  یم  تیادص 

.دنکفا یم  نینط  كالفا  هرتسگ  رد  وت ، نتسیرگ  گنهآ  ینک و  یم  هیرگ  وت 

.دنتسیا یم  فاوط  هب  جوف ، جوف  ار  تا  ینارون  هقادنق  ناگتشرف ،

.يوش یم  یجه  ناهج  شوگ  رد  هملک  هب  هملک  وت 

نیـشنلد قیاـقد  تدوجو ، تشهب  نتفکـش  هظحل  داـب  هتـسجخ  بنیز ! یبوط ، دـنزرف  هبیط ، هرجـش  زا  يا  هخاـش  هلفاـن ، رون و  يوناـب 
.تروضح

یم هدجـس  هب  ار  تندمآ  هوکـش  دنـشک و  یم  سفن  هناقـشاع  ار  تدوجو  شوخ  رطع  تانئاک ، تارذ  يراذگ و  یم  كاخ  رب  مدـق 
.دنتفا

.تسا هتسشن  راظتنا  هب  تساه  تدم  ار  تا  ییاروشاع  مدقم  نیمز ، تاظحل ! يراج  رد  البرک  همادا  يا 

مالـسلا هیلع  یلع  مالـسلااهیلع و  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتـسیرگ  ناـمأوت ؛ يداـش  مغ و  تدورو ؛ هظحل  دوب  اـبیز  هچ 
.وت مسبت  رد  قرغ  لیئربج ، هیرگ  و  مالسلا ، هیلع  نیسح  دنخبل  رد  وحم  وت  هدنخ  ناگتشرف ، هلهله  اب  هتخیمآ 
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زا دیزگرب ، ار  وت  ادخ  یتسه ! گرزب  ناحتما  نیا  قیال  وت  طقف  هسامح ! ربص و  دنلب  هصق  نامرهق  يا 

.تشاد اروشاع  غاد  لّمحت  بات  وت ، راوهوک  ياه  هناش  طقف  هک  اه  هدیرفآ  مامت  نایم 

.تشاد ار  هودنا  بیهم  جاوما  لمحت  بات  وت ، ییایرد  روبص و  بلق  طقف 

؟ درادن او  یتفگش  هب  ار  كالفا  كاخ و  هک  میارسب  ار  تا  هظحل  مادک  نیتملا ! لبح  رویز  يا 

؟ تسین وت  راد  ماو  هظحل  مادک 

؟ يراگدرورپ هزجعم  نیرت  گرزب  دوخ  وت  هک  تسین  فرژ  يا  هزجعم  تا  هظحل  مادک 

.دنام یم  تفگش  رد  وت  زا  زین  یلع  هک  تیالو ، نشور  هراتس  نیمراهچ  دیمان ، ار  وت  کین  هچ  همّلعم ! ریغ  هملاع  يا 

، تفگ هک  یبل  ردـپ ، هک  يدـیراب  رون  یحو  نانـشور  زا  زیربل  وت  ود و  تفگ : کی ! دـیچیپ : تمالک  رطع  کی و  تفگ : هک  اج  نآ 
؟ ود دیوگب ، هنوگچ ، کی ،

! وناب

هیلع نیسح  زا  قشع  یتخومآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  زا  بدا  .ردپ  زا  تعاجـش  هسامح و  يابفلا  یتخومآ و  ردام  زا  ربص  افو و  سرد 
! مالسلا

.یتقلخ راکهاش  جنپ  هراصع  وت 

! يدمآ دش  بوخ  هچ 

؟ دش یم  یلع  همطاف  یب  ياه  بش  راوخمغ  یسک  هچ  يدمآ ، یمن  رگا 

؟ دش یم  ردپ  رامش  یب  ياه  مخز  راتسرپ  یسک  هچ 

؟ دش یم  تیب  لها  میرک  هودنا  جنر و  يوار  یسک  هچ 

.يدمآ هک  دش  بوخ 

!؟ دوش یم  مالسلااهیلع  بنیز  یب  نیسح  تسوت ؛ ياه  مدق  گنهابرض  اروشاع ، نابرض 

! وناب

.دخرچ یم  هنیس  هب  هنیس  نرق و  هب  نرق  البرک ، رد  تا  هسامح  هرطاخ  زونه 
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نایسدق سلاجم  لقن  زونه  شرف ، شرع و  نوتس  مالسلا و  هیلع  نیسح  راگدای  تاجن  يارب  رو ، هلعش  هتخوس و  همیخ  رود  وت  فاوط 
.تسا
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! وناب

.تسا دوهشم  خیرات  باتک  رطس  رطس  رب  زونه  يدز ، لمحم  هبوچ  رب  هک  ترس  خرس  نوخ  ياپ  در 

! وناب

.تسا هولص »  » هتشارفارب همیخ  نوتس  ماش ، ياه  هبارخ  رد  تا  هتسشن  زامن  زامن ، حور  يا 

الا تیار  ام   » یتفگ هک  هاگ  نآ  ار ؛ متـس  خاک  تشخ  تشخ  درک  ناریو  دش و  نافوت  هک  تسوت  مالک  هژاو  هب  هژاو  رعاش  ایند ، زونه 
«. الیمج

.دوش یم  ابیز  وت  هاگن  هچیرد  زا  ایند  هک  ارچ  يدمآ ؛ هک  دش  بوخ 

! وناب داب ، هتسجخ  تمدقم 

ییاضر ناراب  / مشاه ینب  ِهانپ  تشپ و 

ییاضر ناراب 
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.دوب اپ  رب  يرگید  ِقوش  روش و  اه  نامسآ  رد 

.دیجنگ یمن  دوخ  ِتسوپ  رد  يداش  زا  نیمز  دمآ و  یم  کئالم  ِتسد  يور  رون ، زا  يریرح 

هناخ دوشگ و  اـیند  ِیکاـخ  هرهچ  رب  مشچ  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ِدازون  هاـگان ، هک  دوب  راـظتنا  رد  نآرق  همزمز  اـب  مالـسلا ، هیلع  یلع 
.دش ینامداش  رد  قرغ  مالسلااهیلع ، همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  يافص  اب  کچوک و 

.دیمانب شبنیز  هکدمآ  ادن 

.مشاه ینب  غارچ  مشچ و  دش و  ردپ  ِناج  تنیز  هک  یتسارب 

.دوش البرک  يادهش  ِنوخ  نامرآ و  رادساپ  شیاریگ ، هدنبوک و  ياه  هبطخ  ات  دمآ 

.دوب شنآرق  توالت  تاجانم و  ِرطع  زا  راشرس  هنیدم  ياه  بش 

همطاف ییوگ  دنتشاذگ ؛ یم  شا  هداجـس  هب  اپ  اه  هراتـس  دش و  یم  هاتوک  نامـسآ  ِفقـس  داتـسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  بش ، ياه  همین 
! تسا هداتسیا  هداجس  ِرس  رب  هک  تسا 

.دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  هصغ  مدمه  مالسلا و  هیلع  نسح  ِتبرغ  ِسنوم  ات  دمآ 

.دیشروخ تیب  لها  تراسا  تخس  ياهزور  رد  دشاب ؛ مشاه  ینب  ِهانپ  تشپ و  ات  دمآ 

! كرابم شندمآ 
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یقلاخ یلع  / دیآ یم  بنیز 

یقلاخ یلع 

تماقتسا هک  يربص  دشاب ؛ لیمج  يربص  رون  ششخرد  دهاش  ات  هدناسر  نیمز  هدولآ  كاخ  ناتسآ  رب  ار  دوخ  رس ، همیسآ  نامـسآ ،
.تسا يدنوادخ  تافص  يامن  مامت  تیآ  هنیآ و  هک  يربص  تفرگ ، دهاوخ  هرخس  هب  ار  اه  هوک 

هنهپ هک  تشاذگ  دهاوخ  یتسه  هصرع  هب  اپ  یـسدقم  دوجو  دوب  دهاوخ  يدزیا  راونا  زا  يرون  ياریذپ  هک  یکچوک  هداس و  هناخ  هب 
.ددرون یم  رد  شکرابم  مودق  اب  ار  اه  نابایب  اهارحص و  روانهپ 

دهاوخ کح  خیرات  یناشیپ  رب  راگدای ، هب  شردام  زا  ار  نز  یقیقح  يانعم  هک  دـش  دـهاوخ  هداز  هناخ  مطالتم  هراوهگ  رد  یکدوک 
.دومن

راگزور نیرفآ  درم  وگم  نز  »

راقولا تُخا  ایحلا  تنب  وگم  نز 

تفرگ ورین  وا  زا  يدرم  وگم  نز 

« تفرگ ور  شیایح  مرش  زا  تفع 

.دوش یم  لزان  نامسآ  زا  اه  بآ  یلالز  بحاص  هک  دنک  یمن  ور  الوم  ینارون  هناخ  يوس  هب  بشما  ایرد  مادک 

.دوش لماک  نیدحوملا  یلوم  هناخ  رد  نایئاروها ، عمج  ات  دیآ  یم  دورف  یلزا  يرون 

.تسا هدرک  شیوخ  روضح  رارق  یب  ار  یناهج  هک  دنک  یم  هولج  یکدوک 

.دیآ یم  خیرات  زاس  هسامح  نیرت  گرزب  يارب  یمدمه 

.دیآ یم  اه  نابایب  نادرگرس  ِناکدوک  هانپ 

.دنک یم  لدب  تیاضر  دنخبل  هب  مالسلا ، هیلع  نیسح  يارآ  لد  لامج  رد  ار  شیوخ  هیرگ  هک  تسین  بیجع 

.قایتشا رد  تیاهن  یب  ات  ياه  قفا  بش  تسا ؛ نامسآ  تفه  کئالم  هلهله  بش  بش ،

.کشا يداش و  بش  هناورپ ؛ تسا و  عمش  يزاب  قشع  بش 

ار ملاع  مامت  هک  دیشک  دهاوخ  ار  ییاه  تبیـصم  اه و  غاد  شیوخ  هدرگ  رب  تسا ، هدرک  دوخ  مان  راتفرگ  ار  یملاع  هک  كدوک  نیا 
.تسین ناشلمحت  يارای 
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.درک دهاوخ  ناور  اه  هرهچ  هنهپ  رب  ار  اه  کشا  شدای ، هک  تسشن  دهاوخ  یلمحم  رب  يزور  کئالم ، شوغآ  مدمه  نیا 

رد ار  ناملاظ  هرهچ  شردپ ، مَد  ود  ریشمش  نوچ  دش و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  ردیح  يایوگ  نابز  يزور  مالسلا ، هیلع  یلع  هنادرد  نیا 
.دومن دهاوخ  نازرل  سرت ، فوخ و 

.دندناوخ شمشاه  ینب  هلیقع  هک  وا  دیآ ؛ یم 

.دوب دهاوخ  هللا  لآ  يادج  رکیپ  زا  ياهرس  رفسمه  هک  وا 

تعاجش و مَلَع  ردارب ، هدیرب  رـس  دوشن و  شومارف  نیمز  رب  شردام  یکاخ  رداچ  ات  دشاب ؛ ردپ  تنیز  ات  دیآ  یم  مالـسلااهیلع  بنیز 
.دریگ مان  قشع 

...دریگن بقل  هثداح  اروشاع ، ات  دیآ  یم 

يداب تهزن  / دیرفآ ار  کشا  دنوادخ  و 

يداب تهزن 

ياه هشیر  هب  البرک ، ياه  جنر  نامدای  رد  هللا ، لآ  راد  هلابند  ياه  کشا  هک  تسا  هتـشذگن  تاربعلا  لیتق  نآ  دـلوت  زا  يدـنچ  زونه 
بآ نایم  تبسن  هباثم  هب  تسا  یتبسن  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يولگ  وا و  ياه  بل  نایم  هک  دروخ  یم  هرگ  يرتخد  کچوک  رجعم 

.شطع و 

؟ دنزیرب کشا  ای  دنشاب  داش  دیاب  .دنا  هدز  هقلح  برعلا  هلیقع  نیا  درگادرگ  ابع ، لآ  نت  جنپ 

« -. بنیز  - » تسا عمج  شروبص  مان  رد  رشب ، خیرات  ياه  جنر  هصالخ  هک  ییوناب  دالیم  اما  تسا ؛ دالیم  زور 

.تسا دَبَک » یف  ناسنإلا  اَنْقَلَخ  دََقل  و   » هیآ قادصم  مالسلااهیلع ،  بنیز 

تیمامت ثراو  تسا ، نیجع  یلزا  هودنا  اب  شمان  هک  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  الب و  تسا و  برک  هزیمآ  البرک ، هک  يا  هدینـشن  ایآ 
؟ نآ تبرغ  همه  راد  ثاریم  تسالبرک و  ضرأ 

ییوگ تسا ، مالسلااهیلع  بنیز  ییادخ  مان  لماح  هک  نیما  لیئاربج  دورو  اب  هک  دینیبب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ات  دیناخرچب  مشچ 
! دنا هدش  کشا  اپارس  همه 

هب ردـق  نیا  دـنوادخ  دوبن ، کشا  رگا  کـشا و  یتوهـال  تعـسو  هب  تشاد ؛ مک  يزیچ  شنیرفآ  دوبن ، مالـسلااهیلع  بنیز  رگا  و  ... 
.دوبن کیدزن  ناسنا 

؛ میرگب هدرپ  یب  تفر ، دهاوخ  ادخ  هبوبحم  رب  هک  یبئاصم  رب  مراذگب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  راوید  رب  رـس  زین  نم  دـیراذگب  سپ 
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! دالیم زور  رد  دنچ  ره 
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یجنپ هجیدخ  / ربص یگنارک  یب 

یجنپ هجیدخ 

! تسا کیدزن  ردقچ  وت  دالیم 

! ریگارف ردقچ  وت  دالیم 

! تسا ینامسآ  ردقچ  وت  دالیم 

.تسا هدیچیپ  نامسآ  تفه  رد  همهمه  يادص  قلطم ! يروبص  يا 

.ار وت  زاغآ  دننیشن  یم  یبوک  ياپ  هلهله و  هب  ناگتشرف و  دننز  یم  خرچ 

! نیمز کشخ  ياه  نایرش  رد  يراج  تندوب  سونایقا  لالز  يا 

.وت زا  هملک  هملک  دوش  یم  رپ  ایند 

.دنشک یم  سفن  ار  وت  رطع  تانئاک ، تارذ  دهد و  یم  ار  وت  يوب  اوه ،

.دنوش یم  رپ  هتشرف  زا  مشاه ، ینب  ياه  هچوک 

.دیآ یم  کیالم  لاب  يادص 

رـس هیثرم  دوخ ، کچوک  هراوهگ  رد  تماقتـسا ، هیلا  اهتنم  وت ، تسا و  هدـش  اه  هتـشرف  رورم  روبع و  لحم  مشاـه ، ینب  ياـه  هچوک 
.یشیوخ مغ  جنر و  هدنیآ  ناوخ  هضور  يا و  هداد 

.ییاه هیثرم  مامت  ماتخ  نسح  هک  ار  وت  تسا ؛ هدورس  ار  وت  دوخ ، ادخ 

.تسا هدورس  ربص  هجهل  هب  هیآ  هیآ  دنوادخ  ار  وت 

! تسا کیدزن  تدالیم  ردقچ 

.دیآ یم  ربص  زیخاتسر  ياه  مدق  يادص 

.تا يرادیاپ  زا  يا  هرذ  ییادگ  هب  دنا  هدرک  زارد  تسد  اه ، هوک 

.ار تربص  یگنارک  یب  زا  يا  هعرج  دننز  یم  هل  هل  اهایرد ،
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.ار تا  یگرزب  زا  يا  هّکت  دننک ، یم  سامتلا  اه ، نامسآ 

! بنیز اشگب  کلپ 

! دننک زاغآ  وت  هاگن  تعسو  رد  ار  ناش  یگدنرپ  اه ، هدنرپ  راذگب 

! دننک هبرجت  ار  یگدنز  هدش و  اهر  دوخ  ییاهنت  هلیپ  زا  وت ، نشور  هاگن  تازاوم  هب  اه ، هناورپ  راذگب 
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.تساه هودنا  اه و  مغ  هّیبنیز  هک  ار  تلد  دنشاب ؛ تلد  نازحالا  تیب  نشور  سوناف  اه ، هراتس  راذگب 

! اشگب کلپ 

هداز یقت  هبیط  / دنلب رس  روبص 

هداز یقت  هبیط 

.دندوشگ لاب  کئالم 

.نیمز ناکرا  رب  دیزو  یم  رون  زبس ، رد  زبس 

.ار نامسآ  دنا  هتسب  نیذآ  هراتس ، هراتس 

.تسا هدش  وا  شقن  يامن  ناهج  یتیگ ، دبنگ  نیا 

! ردارب تبرغ  یمرگلد  ردام ، روبص  بنیز  ردپ ، رات  ياه  بش  تنیز 

.دنزیر یم  قوش  کشا  همشچ  همشچ  ناهج ، ياه  بآ  ! تسا یبش  هچ  هآ ،

.تسا هدش  يراج  نیمز  رب  هک  تسا  رثوک  ِلالز  ِثراو  نیا  کنیا 

.دنک یم  شراثن  ار  شزیربل  رهم  هک  مالسلااهیلع  تسارهز  شوغآ  نیا  کنیا 

.نارک یب  تعسو  نیا  تسا ، يراج  زبس و  هتسویپ 

هیلع یلع  مد  ود  راقفلاوذ  شناـبز ، هک  ییوناـب  بنیز ، دنلبرـس ، روبـص و  مشاـه ، ینب  هلیقع  وا ؛ تافـص  هراتـس  تسا  راد  هلاـبند  هچ 
.مالسلااهیلع ارهز  روبص  شمارآ  شهاگن  دوب و  مالسلا 

! تسارهز ياه  مسبت  هیبش  ردقچ  شیاه ، هدنخ 

! دراد ار  وت  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دش  بوخ  هچ  وناب !

! يدمآ دش  بوخ  هچ 

.ار هتخیر  قحان  هب  ياه  نوخ  یشومارف  زرم  تفاکش  یم  هک  دوب  وت  يادص 

.تسوت هنارهاوخ  يروبص  هدنمرش  دراد ، رمع  ات  نیمز 
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.دوش ینیمز  ياه  مغ  رد  هصالخ  تیاه  مغ  هک  ینآ  زا  رت  عیسو  وت  وناب !

! يدمآ دش  بوخ  هچ 

شوگ رد  ادخ ، زا  دـعب  ار  شیوخ  هنابـش  تبرغ  ناتـسلخن ، هاچ و  ياهزور  هک  يردـپ  تسا ؛ ردـپ  دـیما  عولط  وت ، ياه  مشچ  هراتس 
.درک یم  اوجن  وت  ياونش 
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.يدش ناریسا  یگداتسیا  ماگشیپ  يدروآرد و  وناز  هب  ار  تراسا  هک  يدوب  وت 

! وناب يدمآ ، دش  بوخ  هچ 

یناخ میرک  هزمح  / ...اّما دمآ  بنیز 

یناخ میرک  هزمح 

.دوش یم  هدینش  شرع  زا  کیالم ، دنلب  زاوآ  زورما ،

.دوش یم  هدید  دیشروخ  درگادرگ  رد  رون  ياه  هلاه 

.دسر یم  شوگ  هب  رون  ناقاتشم  هلهله 

.درک ُرپ  هدنخ  ياه  لگ  زا  ار  ام  هاگن  ناماد  دمآ ، هک  مالسلااهیلع  بنیز 

.دیشک شود  هب  تفر ، هّللا  لآ  رب  هک  ار  یمتس  اه  نرق  نیگنس  ياه  مخز  هک  دمآ  ییوناب 

.دش يراج  اضفرد  شنت  مامت  زا  تعاجش  ربص و  تماقتسا ، زا  يراشرس  يوب 

.دز یم  هسوب  شمدقم  رب  قشع  دوب و  هسامح  زا  يرگید  یّلجت  شناگدید  باتفآ 

.دندمآرد زاورپ  هب  خرس  ِخرس  هک  يرجاهم  نارتوبک  نامدای  اب  دمآ ؛ وا 

.دندرپس لد  یهلا  نامرآ  هشیدنا و  يالتعا  هب  نت ، ياه  هدرپ  يوسارف  ات  دنتشذگ و  كاخ  هبذاج  يانحنا  زا 

.میدش نامداش  ام  دمآ و  وا 

، هسامح لثم  رون ، زا  يا  هراپ  لثم  راهبون ، حبـص  کی  رد  لگ  عولط  زا  رتابیز  باـتفآ ، زا  رت  نشور  هدـیپس ، زا  رتراشرـس  دـمآ ؛ وناـب 
.قشع لثم  تعاجش ، لثم  لزغ ، کی  تفاطل  لثم  هدیصق ، کی  علطم  لثم 

! ییآ یم  دنمهوکش  ردقچ 

يرهوج تاداس  ابیکش 

.دچیپ یم  تانئاک  شوگ  رد  تیادص  نینط  و  ... 

! وناب
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.دوش یم  نشور  قیاقش  ياه  سوناف  تربعم ، رد  ییآ و  یم  وت 

.دناشوپ یم  لگ  زا  ینامک  نیگنر  ار  تمدقم  ییآ و  یم  وت 
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! ییآ یم  دنمهوکش  ردقچ 

.تسا نارفولین  مامت  ناج  رد  اه  هنییآ  گرزب  نشج  تدالیم ، زور 

.دریگ یم  ندنام  يورین  تنابرهم  مان  تکوش  زا  ربص  ییآ و  یم  وت 

.؟ دش یم  ریسفت  ربص »  » هژاو هنوگچ  يدمآ ، یمن  وت  رگا 

.دز یم  جوم  وت  يامیس  رد  ربص  داد و  یم  ییابیکش  يوب  زاغآ  نامه  زا  وت ، مان  ریمض ! نشور  يا 

.تسا هدش  تبث  تا ، ییایرد  هرطاخ  رازه  رطع  خیرات ، نیّرز  تاحفص  رب  وناب !

هیلع و هللا  یلص  دمحم  نامشچ  نامسآ  درک ، اه  لد  نامهم  ار  ینامداش  روش و  مالسلا ، هیلع  یلع  نادناخ  رد  وت  نتفکش  رطع  یتقو 
.دش یناراب  هلآ 

! ایح يوناب 

.دراب یم  ملاع  ناوناب  رس  رب  يرتچ  دننام  ترداچ ، تباجن  رطع  زونه 

.تسا شزاون  زبس  لحاس  وت ، ناتسد  زونه 

هک ارچ  دنک ؛ یم  البرک  رطع  هب  رطعم  ار  ملاع  ناقاتشم  ناج  تمالک ، ششوج  مایق و  تبالص  زونه 

.تسا هدروخ  هرگ  البرک  يارجام  اب  وت  یگدنز 

.دشخرد یم  خیرات  یناشیپ  رد  تا  یگدنز  يا و  هداهن  ارف  اپ  دوخ  نامز  هدودحم  زا  يا و  هداتسیا  لالج  هوکش و  عیفر  هّلق  رب 

.دننک همزمز  یتسه  هنارک  رب  ار  تمان  ات  دنیآ  یم  دورف  هناورپ  ود  داتفه و  زورما ،

! وناب تا  يروبص  زبس  ياه  هظحل  نیرت  خرس  يادف  نم  تولخ  مامت 

! كرابم تدالیم 
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راتسرپ زور 

يداب تهزن  / يربک بنیز  دیشروخ ، تیب  لها  راتسرپ  هب  میدقت 

رادبت ياه  هاگن  راتسرپ 

يداب تهزن 

.دنا هدز  مقر  وت  مان  هب  هدروخ ، یلیس  ياه  تروص  رادبت و  ياه  هاگن  زا  يراتسرپ  رد  تا  یباوخ  یب  ياه  بش  مامت  دای  هب  ار  زورما 

.هدروخ هنایزات  ناتسد  شخب  مایتلا  یشاب و  دوبک  ياه  تروص  راتسرپ  هک  دندوب  هتشون  وت  ریدقت  رد  ییوگ 

! بیرغ يرامیب  کی  داتفا ؛ يرامیب  رتسب  رد  تردام  تموصعم ، نامشچ  شیپ  هک  يدوب  كدوک 

وت زا  اما  درک ، اوادم  ناوت  یمن  مشچ  کشا  اب  ار  هدید  برض  هنیـس  هتـسکش و  يولهپ  هک  یتسناد  یم  بوخ  تا  یکدوک  همه  اب  وت 
یمرب يراک  هچ  يدوب ، هدید  هنیس  رب  ار  خیم  مخز  ياج  هدینش و  راوید  رد و  نیب  ار  ردام  يولهپ  ناوختسا  ندش  هتسکش  يادص  هک 

! اعد هیرگ و  زج  دمآ 

مارآ قح  مالک  هب  لد  يراذگب و  رس  رب  ار  ادخ  باتک  هک  نیا  زج  ینکب ، يراک  یتسناوتن  زین  ردپ  هتفاکـش  رـس  يارب  هک  روط  نامه 
.يزاس

لد قمع  زا  یتسناوت  طقف  دوب ، هتشغآ  مالـسلا  هیلع  نسح  تردارب  هراپ  هراپ  رگج  هبانوخ  هب  هک  يدیـسر  یتشط  يالاب  هک  مه  یتقو 
.یتفیب اپ  زا  يزابب و  گنر  زین  وت  مالسلا ، هیلع  نسح  يور  ندش  درز  ياپ  هب  اپ  یهد و  رس  هیرگ 
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نآ هشیدنا  رد  همه  زا  شیب  نادرگرس ، ياه  هنایزات  موجه  هتفرگ و  شتآ  ياه  همیخ  هب  نمشد  هاپـس  هلمح  همهمه  رد  زین  البرک  رد 
زا تیب  لها  هرمث  ات  دـنداهن  یم  شندرگ  رب  ریـشمش  دـندرب و  یم  تمینغ  هب  شیاـپ  ریز  زا  هنهک  میلگ  هک  يدوب  راـمیب  رادـبت و  نت 

.دوش عطق  هشیر 

شا هدیکشخ  يولگ  اب  هک  هلاس  هس  كرتخد  دوبک  مشچ  رامیت  يارب  یتشادن  چیه  وت  هک  دوب  هبارخ  ياه  بش  رت ، تخس  همه  زا  اما 
.تفگ یم  اباب  راب  رازه  سفن  ره  رد 

! ملاع راتسرپ  نیرت  یمخز 

؟ دندرک رپرپ  دگل  برض  هب  رد  تشپ  ار  شا  ههام  كدوک 6  هک  تردام  لد  غاد  يارب  یبایب  یمهرم  یتسناوت  یم  اجک  زا  وت 

هدش كاچ  رازه  شتما ، ییورود  قافن و  غیت  هب  شلد  هک  یلاح  رد  ینز ، دـنب  هرابود  ار  ردـپ  هتفاکـش  قرف  یتساوخ  یم  هنوگچ  وت 
؟ دوب

ياج ای  یشخب و  مایتلا  دوب ، بیرغ  شا  هناخ  تولخ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  نسح  هتخوس  رگج  یتساوخ  یم  ناوت  بات و  مادک  اب  وت 
؟ دیکچ یم  هزات  نوخ  تدوبک  هتخوس و  ناتسد  زا  هک  یلاح  رد  يراذگب ، مهرم  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ندب  رب  ریجنز  لغ و  مخز 

یمن ار  شماگنهبان  یمیتی  بات  هک  شلد  هدقع  ندرک  زاب  يارب  تشادن  يرگید  ياج  داد ، ناج  وت  ناماد  رد  رگا  مالـسلااهیلع  هیقر 
.دروآ

.تسوت تمارک  اب  ناتشگنا  رس  زا  هتسکش  ياه  بلق  يّالست  يا و  هدروخ  مخز  ياه  لد  همه  راتسرپ  وت  مه  زونه  ناج ! بنیز 

؟ دشخبب هرابود  يافش  ار  نامدرم  هتخوس  ياه  لد  دناوت  یم  یسک  هچ  وت ، نوچ  یلد  هتخوس  زج  هب 

یجنپ هجیدخ  / ینابرهم راد  ماو 

یجنپ هجیدخ 

.دچیپ یم  اه  قاتا  مامت  رد  وت  يوب 

.روجنر یلاها  نیا  دنسانش  یم  ار  تیاه  مدق  يادص 

.نارامیب يارب  تسا  يراودیما  گنهابرض  وت  ياه  ماگ  نینط 

؟ تساهنآ ياهدرد  اه و  جنر  رکف  هب  یسک  هچ  بش ، یکیرات  نیا  لد  رد  وت  ادخ و  زا  ریغ 
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.ینک یم  نامهیم  تنیشنلد  ياهدنخبل  ینامسآ و  ياه  مالس  هب  ار  نارامیب  رظتنم  هاگن  یشک و  یم  رس  اه  قاتا  مامت  هب 

.ددنخ یم  هشیمه  تیاه  بل  یلو  دنز ؛ یم  جوم  تیاه  مشچ  رد  یگتسخ 

.تنارامیب ياهایور  رد  یتح  يزو ؛ یم  نیچرواپ ، نیچرواپ  میسن ، هیبش 

.يدش ریثکت  ناراگزور  مامت  رد  قیمع و  ینابرهم  کی  زا  يدش  هداز  شیپ  اه  نرق  زا  وت 

معط زا  تسا ، ریزارس  هک  تیاه  هناش  زا  يراشرـس  هفطاع  زا  ار  وت  تدیفـس ؛ تسدکی  شوپور  زا  هن  تخانـش ، دوش  یم  هداس  ار  وت 
.تخانش دوش  یم  دنک ، یم  راثیا  هناردام  ياه  شزاون  هک  تیاه  تسد 

.دنز یم  وس  وس  وت  ياه  مشچ  نشور  ياه  سوناف  اهنت  اه ، بش 

.ینکارپ یم  شمارآ  رطع  اه ، بش  هک  یتسه  ییوب  بش  لگ  وت 

! یهد یم  انشآ  يوب  ردقچ  یگبیرغ ، یگنتلد و  رصع  نیا  رد  ربص  راوهوک  يا 

! تسا هدش  هدوشگ  نارامیب  دیماان  يایند  هب  وت ، هاگن  زا  هک  يدیما  ياه  هنزور  رایسب  هچ 

مارآ لالز و  نارامیب ، باوخ  رد  اه ، بش  وت ، يزیوآ و  یم  ییورهار  قاتا و  ره  رد  رب  ار  تیاه  مشچ  نشور  ياـه  هراتـس  بش ، ره 
.يوش یم  يراج 

.ینک یم  يراج  ناشیاه  گر  رد  رون  يریگ و  یم  تایح  ضبن 

.دنباوخ یم  هدوسآ  اه ، کلپ  ینز ، یم  مدق  هک  وت 

.مالسلااهیلع یبنیز  ینابرهم  راد  ماو  هک  ار  وت  دوتس ؛ ار  وت  دیاب 

.تسوت زور  زورما ،

.ماوت قشع  قیمع  ياه  هظحل  نادردق  نم  شخبب ؛ نم  هب  ار  تیاه  یگنتلد 

مادقا ینارماک  مرکا  / تسدکی یمیسن 

مادقا ینارماک  مرکا 

! هرطق هرطق 

! هرطق هرطق  دکچ ؛ یم  یگدنز 
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.دسر یم  شوگ  هب  اهرد  مرن  ياه  ماگ  يادص 
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! یتشهب میسن  زا  دوش  یم  رپ  ورهار ، مامت 

.دوش یم  رت  ناسآ  اه  قاتا  نیگنس  ياوه  لمحت 

.دنوش یم  هدوشگ  تفرعم  هب  اهرد 

.دزو یم  تسدکی  یمیسن 

.دنوش یم  زاب  یکی  یکی  دیما ، ياه  هچیرد 

! دپت یم  هک  یضبن  اب  تتعاس ، نابرض  دنزو  یم  گنهامه  هچ 

؟ ینشور رون و  دوش  یم  ریثکت  تناتشگنا  رس  زا  هک  یتسیک  وت 

.تنابرهم ياهدنخبل  تشپ  رد  یگدنز ، دنز  یم  هناوج  دیما و  نامیا و  دشخرد  یم  وت  نامشچ  قمع  رد  هک  یتسیک  وت 

.دنا هدیشک  دق  وت  ینابرهم  راوید  تشپ  زا  اهوب ، بش  تسا و  بش 

.دراد البرک  ياه  لگ  راتسرپ  مان  زا  ناشن  هک  میئاتس  یم  ار  تمان  شوپ ! دیپس  نابرهم 

یقلاخ یلع  / شوپ دیپس  يوناب 

یقلاخ یلع 

.درادن یشبات  راثیا ، رهم و  زج  هک  دشخرد  یم  يدیشروخ  وت  هاگن  رد 

.دنک یم  رهاظ  ار  لیدب  یب  یحبص  دشخب و  یم  ناج  ییاحیسم  یمد  نانوچ  شلاثم  یب  يامرگ  هک  یباتفآ 

؟ تسوت جنر  هوکش  اب  ربارب  يدام  شزرا  مادک 

؟ دنک یلجتم  دناوت  یم  ار  وت  قشع ، شالت و  هنیآ  مادک 

؟ راتسرپ هژاو  رگم  تسوت ، تنم  یب  تمه  رگنایب  یتوکلم ، مان  مادک 

ریز تشاذگ و  مالـسا  نیرفآ  هسامح  يوناب  هک  یتشاذـگ  يریـسم  رد  اپ  هک  دنتـسناد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  وریپ  ار  وت  وکین  هچ 
.تسا هدش  هتشارفا  رب  وا  تسد  هب  هک  يداتسیا  یقریب 

.ینک یم  همزمز  ار  قشع  گنهآ  تیادص  اب  تسالتبم و  سأی  نازخ  هب  هک  ییاه  لد  رد  ینایور ، یم  دیما  تهاگن ، اب 
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؟ دشاب هتفرگن  باق  ار  وت  هوکش  زا  یحرط  هک  منک  هراظن  ار  هرجنپ  مادک 
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.ینک اه  هظحل  نامهیم  ار  يدبا  یشیاسآ  ات  یشک  یم  شود  هب  دوخ  ار  اه  جنر  يا و  هداتسیا  لمحت  ياه  هلق  رب 

.مسانش یمن  تدنلب  يادر  زا  رتدیپس 

.تسا هدرک  دیپسور  هشیمه  ات  ار  وت  تنهاریپ 

.دنک یم  ریثکت  راو  روشنم  ار  یگدنز  ساسحا  دشخب و  یم  انعم  ار  اهوپاکت  هک  تسا  یحبص  تدنخبل ،

! نابرهم دیپس  نهاریپ 

.دشخب یم  نامرد  وت  دنخبل  ار  قیمع  ياه  مخز  دراپس و  یم  یشومارف  هب  تنابرهم  ناتسد  مهرم  ار  نامرد  یب  ياهدرد 

.ینکارپ یم  قشع  رطع  اه  هنیآ  مامترب 

! شیوشت ياه  هظحل  يوناب  يا  ینک ، یم  ریثکت  تنابرهم  بلق  رد  ار  راهب  ایوگ 

هداز یقت  هبیط  / شوپ دیفس 

هداز یقت  هبیط 

 . يا هداتسیا  نارامیب  دولآ  بت  ياه  هظحل  رد  مارآ ، شوپ و  دیفس 

.دنکارپ یم  سای  يوب  هشیمه ، زا  رت  نابرهم  تسفن 

.دنا هتفرگ  ار  وت  تفوطع  يوب  تخت ، ره  رانک  هزات  ياه  سلطا 

! تشزاون ّمنرت  تسا  شیالآ  یب  هداس و  هچ 

.دزو یم  اه  سای  هدرمژپ  غاد  یناشیپ  رب  یمیسن  نوچ  تیاه  تسد 

!؟ تساربک تمصع  مالک  رادماو  تروبص ، ياه  مشچ 

زین وت  نآ  زا  اهدرد  نیرت  میظع  سپ  نیا  زا  یتسناد  یم  بوخ  يدرک و  نت  هب  ار  یکاپ  دیفـس  شوپ  نت  نارگید ، زا  رتزبس  زور ، نآ 
.دنک یم  دنمزاین  ياه  لد  راثن  ار  اه  هفطاع  نیرت  فرژ  نامگ ، یب  تعیسو  بلق  تسه و 

.يدش قلخ  نیمز  يور  هک  يا  هتشرف  نآ  وت 

دنز یم  تسد  نآ  رب  هسوب  هتشرف  اهدص  »
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« دنک او  هتسب  هرگ  کی  قلخ  راک  زک 
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.یتشاد مشچ  چیه  یب  ینک ؛ یم  راثن  هفقو  یب  ار  تیاه  بش  اهزور و 

.ار یشوماخ  هب  ور  ياه  سفن  نیا  دنک  یم  مرگ  وت  ياه  سفن 

؟ داهن جرا  ار  هشیمه  ياه  شالت  نیا  ناوت  یم  ریدقت  مادک  اب 

؟ دناوخ دیاب  ار  وت  يریطاسا  هژاو  مادک  اب 

؟ يزاونلد یقیسوم  مادک  گنهآ  وت 

؟ تبلق هناقشاع  نابرض  تسا  هنوگچ  یتسار  هب 

؟ اه یبوخ  كاپ  هتشرف  دنا ، هداد  ياج  تبلق  رد  هنوگچ  اج  کی  ار  تبحم  همه  نیا 

يرهوج تاداس  ابیکش  / ربص يوناب  هیاس  ریز 

يرهوج تاداس  ابیکش 

.ینابرهم زا  راشرس  یلد  نارفولین و  مخز  زا  زیربل  ياه  تسد  اب  يراتسرپ  مراتسرپ ؛ نم 

، ناشنامـشچ ناتـسلگ  رد  مراک و  یم  دـنخبل  لگ  ناشاه  بل  رب  مراذـگ و  یم  خرـس  لگ  زا  یمهرم  یمخز ، ياـه  لد  رب  هظحل  ره 
.منکارپ یم  سای  لگ  رطع 

.روبص نابرهم ، مارآ ، مراتسرپ ؛ نم 

.دراب یم  تبحم  ناراب  مهاگن ، زا 

.موش یم  زاوآ  نارامیب  نامشچ  توکس  رب  نم 

.ناراس همشچ  زا  رت  فاص  ناراشبآ و  زا  رتاهر  اهر ، دازآ ، مراتسرپ ؛ نم 

! مراتسرپ نم 
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.مناد یم  ار  لاب  هتسکش  ياه  هناورپ  لد  زار  متسه و  نیگهودنا  ياه  لد  هانپ  هک  نیا  زا  ملاب  یم  دوخ  رب 

.تسا نم  يراگدنام  زمر  هک  دنز  یم  هناوج  ییاهزار  نم  رد 

.درک مهاوخ  هدرمژپ  ياه  هرهچ  راثن  ار  مدوجو  باتفآ  هار ، نیا  رد  مراتسرپ و  نم 

.مربص يوناب  نیرتراتسرپ  بتکم  زومآ  سرد  نم 

.مراد مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  البرک ، ياه  هچنغ  راتسرپ  ربص و  يوناب  زا  تقایل  ناشن 

.مراتسرپ نم 

ییادز نابایب  یناهج  زور 

هراشا

هعمج

دادرخ 1384  27

لوالا 1426 يدامج   10

Jun.17.2005

هداز یقت  هبیط  / ناراب يوزرآ  رد 

هداز یقت  هبیط 

.كاخ نیا  دهد  یم  ورف  ار  یگنشت  سفن ، سفن 

.ار شیوخ  يوسارف  دنک  یم  هاگن  هداتسیا ، ياج  رب  هنهرب 

.دنا هدروخ  كرت  شیاه  بل 

.تسا هدروخ  كرت  شکاخ  هدیکشخ  يولگ  رد  ناراب  يوزرآ 

.دشاب شرس  راس  هیاس  هک  دبلط  یم  ار  يورس  ياکنخ  شیاوه ،

.تسا هدیشخب  نیمز  نیا  هب  غیرد  یب  ار  شتعسو  نابایب ،
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.شا هدیتفت  ياه  هنوگ  هب  ناراب  یکدنا  یب  گرب ، یب  راب ، یب  روانهپ ، یتعسو  دوب ؛ نیا  شتمسق 

؟ داد دهاوخ  رییغت  ار  تشونرس  نیا  یگنهرب  تسد ، مادک 

؟ دناسر دهاوخ  غاب  ناوخشوخ  ّمنرت  هب  ار  نابایب  نیا  يانهپ  زا  یکدنا  هشیدنا ، مادک 
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.دوش یم  هدید  شیاه  مشچ  کشخ  يدوگ  رد  شناتخرد  ناراسخاش  رب  راس ، کی  ندیرپ  ترسح  تساه  لاس 

! ددنویپب نابایب  تعسو  نارک  یب  هب  شیاه  تشد  نماد  نماد  هک  یتعیبط  رب  ياو 

رب درابب  يربا  شاک  دندرگ ؟ كاخ  راس  هیاس  نَوَگدتمم ، ياه  هشیر  نوران ، ورـس و  ناتخرد  ياج  هب  رگا  دـش  دـهاوخ  هچ  زور  نآ 
نیا هدروخ  كرت  ياـه  بل  دـشونب و  ار  یگدـنز  همـشچ  همـشچ  ریوک ، ناـهد  هک  دـسر  یم  يا  هظحل  تقو ، نآ  رهمرپ ؛ نماد  نیا 

.ناراب ّمنرت  ياه  هسوب  زا  دوش  رت  قمر  یب  نابرهم 

.شیالآ یب  یکاخ و  راومه ، تسپ و  كاخ ؛ دبای  یم  همادا  نابایب ، نابایب 

.یهاگنابش ياهداب  يوهایه  رد  شیاه  هزیر  گنس 

.یهاگنابش يامرس  زوس  ناوختسا 

.دیشروخ ناما  یب  یلیس  رب  هدیدغاد 

.نیمز يور  ار  شمادنا  دشک  یم  دور و  یم  عیسو ، ناشک و  نماد 

.شرکیپ نایم  زا  درذگ  یم  يا  هداج 

.دتمم یکشخ  نامه  مه  زاب  دوش و  یم  هّکت  ود 

.ار شتولخ  دنکش  یم  هک  تسا  هداج  رفاسم  نارباع  روبع  یهاگ  اهنت  اه و  شوگ  رد  هدیچیپ  هفقو  یب  یتوکس 

ار ناراب  تمارک  هّرذ  هّرذ  دکمب  دنک و  عمج  ات  شا  هتسب  ناهد  رب  ار  ییاهرایـش  دشک  یم  راظتنا  هشیمه و  زور و  ره  تسا ؛ هداتـسیا 
.نامسآ زا 

.نیمه اهنت  دهد ؛ یم  دنویپ  مه  هب  ار  شدوجو  تاّرذ  دنک و  یم  مکحم  ار  شکاخ  دراد ، تسود  ار  اه  هتوب 

.شناهد کشخ  يدوگ  رد  ار  بآ  قامعا  دنک  بذج  هک  نوَگ  مکحم  ياه  هشیر  یکدنا  ناراب ، بآ و  یکدنا 

.کچوک مهس  نیمه  نابرهم ؛ روانهپ  نیا  گرزب  يوزرآ  تسا  نیمه  اهنت 
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نارمچ یفطصم  رتکد  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

دادرخ 1384  31

لوالا 1426 يدامج   14

Jun.21.2005

يدابآ دوواد  هموصعم  / زیر هراتس  ناتشگنا 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.منیشنب هراظن  هب  منهذ ، ياه  هچوک  رد  ار  تیاپ  در  ات  میاشگ  یم  لد  مشچ 

.هواپ شوپ  فرب  ياه  هچوک  سپ  رد  ناتسدرک ، هدولآ  هم  ياهرمک  هوک و  رد  تمنیب ؛ یم 

نوچ ینادرم  تداشر  راثیا و  رادماو  ار  شرادتقا  هک  دنلب  رس  ینیمزرس  برغ  بونج و  رد  تمنیب ؛ یم 

.دوب دهاوخ  هدوب و  وت 

.هللا بزح  هوتسن  ناروالد  نایم  رد  هللا ،» مار   » و توریب »  » ریذپان یگتسخ  نازرابم  رانک  رد  منک ؛ یم  تیوجتسج 

.مزیر یم  ورف  تیاه  مدق  كاخ  رب  ار  میاه  کشا  منیب و  یم  ار  تیاه  ماگ  در 

ثیدـح دـنا و  هدرپس  رطاخ  هب  نامـسآ  نشور  هشیمه  ياه  هراتـس  ار  تا  هنابـش  ياه  شیاین  ناـفرع ! هساـمح و  دـنلب  يونثم  يا  هآ ،
.دوش یم  رارکت  ناهد  هب  ناهد  زیخ ، هسامح  نطو  نیا  ياه  هچوک  رد  زونه  ترامش ، یب  ياه  هدهاجم 
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.تفرگ مارآ  هیوالهد  شوغآ  رد  تسدقم  رکیپ  هک  دوب  هنوگ  نیا  تداهش و  دنلب  ياه  هلق  ات  زاورپ ، ریت  یباقع  نانوچ  یتفر ؛

.دروخ یم  بآ  نامسآ  تفه  ياه  همشچ  زا  تا  هشیر  يدرواین ؛ بات  ار  ایند  نیا  رد  ندنام  هک  ردق  نآ  یگرزب ،

.دوب يراج  تراگدرورپ  یگناگی  سونایقا  تمس  هب  اهنت  تدیپس ، تفرعم  رابیوج  تشاد و  رظن  اهوسارف  هب  تنامشچ ،

.تسا هداتسیا  دنگوس  هب  ار  ترگنشور  هشیمه  روضح  ناریا ، ياه  ههبج  بجو ، هب  بجو 

؟ دشاب هدشن  هدوشگ  تزیر  هراتس  ناتشگنا  اب  هک  میوگب  ار  هرگ  مادک 

.دوب هدنازوس  ار  تیاه  شقن  دوپ  رات و  دوبعم ، هب  ندیسر  شطع  یتشاد و  شیوخ  رد  اجکی  ار  راثیا  لکوت و  شناد و  وت ،

.دوب هدییاس  لاب  قشع ، يادنلب  هب  تا ، هشیدنا  هدنرپ 

نانچمه تلم ، نیا  هاگآ  نادنزرف  هاگن  اما  یتسین ؛ يا ؛ هتفر  تسا ، هدرک  کح  دادعت ، یب  ییاه  هرجنپ  رب  هام ، ار  تا  یگنادواج  زار 
.دنا هتسشن  حیبست  هب  شروبص  ناردام  ار  تا  يدرمیاپ  تیاور  تسا و  مرگ  تا  هشیدنا  دیشروخ  زا 

يا هدیشک  یحوبص  غاد  شود ، وت  لگ  يا  »

« میا هداز  غاد  اب  هک  میقیاقش  نآ  ام 

یناخ میرک  هزمح  / ییانشور رابت  زا 

یناخ میرک  هزمح 

.انعم ار  قشع  كاخ و  درک و  یم  حیرشت  ار  هنیآ  زبس  نییآ  هک  دوب  يا  هدیزگرب  یفطصم » »

.درک یم  کح  ناراب  هنشت  ياه  كاخ  هنیس  رب  ار  ییاهر  يرادیب و  هار  تشون و  یم  ار  يراهب  ياه  لگ  يامیس  حرش 

شزبس ياه  تسد  اب  دهدرـس و  قشع  همزمز  ات  داهن  ياپ  انف ، دابآ  نزح  مغ و  دابآ  بارخ  رد  هک  دوب  ینارارق  یب  لیخ  زا  نارمچ ،» »
.دناشوپب باتفآ  مهرم  اب  ار  هدز  نازخ  ياه  ناج 
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«، صالخا  » هدنزرا رهوگ  دنچ  ره  دناوخ ؛ ارف  لمع »  » هب ار  يو  حالصا ،»  » هشیدنا تشاد و  هناقشاع  يروضح  راگدرورپ ، رضحم  رد 
.دوب هدرک  شمانمگ  تخس 

، تسد ود  ياه  قفا  زا  دیاش  ات  دز  یم  اه  هوک  هلق  اه و  هرخـص  رب  شیوخ  هدشمگ  لابند  هب  قوشعم  هار  رد  قشع ، يوجو  تسج  رد 
.دبای ناشن  یب  زا  ناشن 

.دندوبن رود  دایز  هک  ییاهزور  رتهب ، ییاهادرف  دیشیدنا ؛ یم  ادرف  هب 

.دوب راشرس  بارطضا  زا  دوعوم ، هظحل  راظتنا  رد  دیراب و  یم  هراتس  شهاگن  نامسآ  زا 

ِیبآ رد  دـیچوک و  رود  یناشکهک  ات  زبس ، نامـسآ  دادـتما  رد  تفر و  دیـشروخ  هّلق  ات  هک  دوب  ییانـشور  راـبت  زا  يراوس  نارمچ ،» »
.دیسر كاخ  رب  رو ، هلعش  قشع ، روانهپ 

.درک دایرف  اه  تسد  رود  ات  ار  شیاه  هناقشاع  دروآرب و  رس  زارفارس ، يورس  نوچ 

.قشع نخس  لثم  دوب ؛ انشآ  شیادص 

« نیقلاخلا نسحَأ  هّللا  كرابتَف  : » دنروآرب دایرف  وا  يانثر  رد  شرع ، يادنلب  زا  نایکالفا  هک  تساور  دوب و  قشاع  نیرت  هناشن  یب  وا 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / تسا کیدزن  تندمآ  هدعو 

ییاضر هدیمح 

.هدروخ من  ذغاک  يوب  دنهد ، یم  ناراب  يوب  اه  میوقت 

.دنهد یم  ار  وت  ياه  مشچ  يوب  اهذغاک  مامت  دنفسا ، رخآ  ات  نیدرورف  زا 

.میوش دلوتم  اه  لصف  همه  زاغآ  رد  ات  میراد  مک  ار  وت  مان  هیبش  يزیچ  اهزور  نیا 

.دمهف یمن  هدنرپ  ار  هرجنپ  دنا ؛ هتسب  زور  مامت  اه  نزور  نیا 

.تسا هدرک  مگ  ار  اه  لصف  میوقت ، هک  يراهب  ردق  نآ  تسین ؛ نتفکش  يارای  يراهب  چیه  ار  وت  ياه  هفوکش 

.دیآ یم  نامک  نیگنر  يوب  ناراب ، يوب  لِگهاک ، ِيوب  ناحیر ، يوب  مرظتنم ؛ زونه 

.دنیاشگب بل  ار  تندوب  اجک  اه  هداج  رگا  تسین ، يا  هلصاف  هن ! ...وت ، ات  زونه  تس ؛ یلاخ  ندوب  وت  اب  هرطاخ  زا  مراب  هلوک 

.مناوخ یم  ظفح  زا  هملک  هب  هملک  ار  نامسآ  تاحفص  وت ، لابند  هب  زونه 

.دننز یم  هرگ  نیدرورف  هب  ار  ناشاه  لاب  همادا  اه ، میوقت  يال  ِکشخ  ياه  هناورپ 

مشچ زونه  اّما  يرتوبک ؛ یکدصاق ، يا ، هفوکش  دیاش  يراهب ، دیاش  يدیـشروخ ، دیاش  منک ؛ یم  هاگن  ار  اه  هرجنپ  هعمج ، هب  هعمج 
.دنرظتنم میاه 
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کیدزن تندـمآ  هدـعو  ما ؛ هتخود  راظتنا  ياه  هداج  هب  ار  میاه  مشچ  مریگ ، یم  میـسن  يوب  مدـنویپ ، یم  توکـس  هب  دـیآ ؛ یم  داب 
.تسا

ینک زاب  لامج  زا  باقن  رگ  »

ینک زارد  ناقشاع  رب  راک 

ار ناناج  لصو  هب  يداد  هدعو 

؟» ینک زان  دنچ  تشذگب  رمع 

هداز ربکا  ریما  / هعمج ياه  هزاورد 

هداز ربکا  ریما 

هدش هداد  هدعو  هک  يریسم  زا  ییایب  وت  یحبص  رگم  ات  مزیوآ ، یم  راظتنا  ياه  هزاورد  رب  ار  میاه  مشچ 

.رورابان نورتس  ياهربا  مامت  سپ  زا  دمآ ؛ دهاوخ  يزور  دنا  هتفگ  .مشک  یم  راظتنا  ار  يدرم  .تسا 

.تفرگ دهاوخ  اوأم  نامسآ  شا  هناش  رب  درک و  دهاوخ  هنال  دیشروخ  شناتسد ، رد  هک  يدرم  دمآ ؛ دهاوخ 

.دنوش یم  متخ  وت  هب  هک  ییاه  هار  مامت  هب  مزود  یم  مشچ  هدنام ، رود  وت  زا  قارشا ، یب  ِنامسآ  طسو  ات  دیشروخ ، اب 

.دنسانش یم  ار  وت  اهداب  .مونش  یم  اهداب  زا  ار  وت  يوب  اّما  مسانش ، یمن  ار  ناشمادک  چیه  دنچ ، ره 

! دنروایب نامیارب  اهداب  نیمه  دیاش  ار  تندمآ  تراشب 

.ادرف نیمه  دیاش  دمآ ؛ یهاوخ  يزور  هک  مراد  نامیا  نم 

يروآرب دایرف  تسد ، رد  رون  راقفلاوذ  اب  یتسیاب و  هتـشارفا  رب  دق  هبعک -  ایند -  هایـس  مشچ  ینامـسآ  کلپ  رب  وت  ادرف ، نیمه  دـیاش 
«! هضرأ یف  هّللا  هیقب  انا   » هک

! دنکفا هزرل  شوپ ، هریت  ماش  مادنا  رب  تّدج  یهاوخ  نوخ  هب  تیادص  نینط  هک  ییوت  نیا  ادرف ، نیمه  دیاش 

.متسه وت  هار  هب  مشچ  دیشروخ ، اب  نم 

راظتنا رد  هک  ار  رگید  يا  هعمج  میشک  یم  راظتنا  نینوخ ، یمشچ  لد و  اب  هک  هقیقد  نآ  ات  زور ، بورغ  ات  حبص  عولط  زا  هعمج ، ره 
.دوعوم هعمج  ياه  هزاورد  رب  مینیشنب  تندمآ 
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ییاضر هدیمح  / نشور هیاس  نیا  رب  یکلپ 

ییاضر هدیمح 

ار نامز  بادرم  هک  تسا  تعاس  يرتسکاخ  ياه  کبرقع  ریـصقت  هک  نیا  هن  دوش ، یمن  هاتوک  بش  هک  تسا  هام  ریـصقت  هک  نیا  هن 
یم هتسب  زاب و  ار  تندیسر  هب  ور  ياه  هرجنپ  هک  تسا  رجاهم  ياهداب  ریصقت  هک  نیا  هن  دسر ، یمن  دوعوم  هظحل  دنا و  هتفرگ  هناشن 

هک ما  هدنام  اج  اه  هیناث  تشپ  زونه  هک  تسا  نم  ریـصقت  دسر ، یمن  ندیـسر  هب  هک  تسا  خیرات  ياه  ماگ  ریـصقت  هک  نیا  هن  دننک ،
.ما هدزن  داقتعا  نشور  هیاس  رد  یکلپ  زونه 

.ما هدرکن  وجتسج  دوخ  رد  ار  ما  یتسین  ما و  هدشن  ناریو  شیوخ  دوجو  رد  زونه  هک  تسا  نم  ریصقت 

.مبلط یم  دیشروخ  هک  ما  هدرکن  هزات  سفن  هام  يوربور  زونه  مشک ، یم  راظتنا  هدوهیب 

.مزیر یم  شتآ  رب  دنفسا 

.منز یم  وراج  بآ و  ار  وربور  ياه  هداج 

.راشرس تا  ینابرهم  تسا و  کیدزن  وت  ياه  ماگ 

.یقلطم رون  تسوت و  اب  ناهج  ياه  غارچ  مامت 

.مبلط یم  ندیرپ  لاب  هک  تسا  هدشن  هدوشگ  نامسآ  هب  ور  ملد ، ياه  هرجنپ  زونه 

.مرود شیوخ  زا  نم  یکیدزن و  وت 

.مرواین رد  هب  نت  زا  نایغط  نهاریپ  رگا  مرمش ، یم  هعمج  هدوهیب 

؟ هچ نم  یناریو  اّما  تس ؛ یمتح  تندمآ  .تسین  قشع  يادر  ندیشوپ  تصرف 

.مدرگ یم  دیشروخ  لابند  چیه ، زا  هدمآرب  ییاه  تسد  اب  مسک و  چیه  نانچمه  نم  یلو  دنرذگ ؛ یم  اه  هظحل 

، دشوج یم  میاه  نایرـش  رد  هک  ینوخ  ات  دودب ، میاه  لولـس  مامت  رد  راظتنا  ات  دنریگب ، يرگید  گنر  مدوجو  تارذ  ات  نک  کمک 
.دنزب جوم  ار  وت  دای 

؛ موش نیشن  هت  ترون  هبذج  رد  هک  تسا  نیا  میوزرآ  اهنت  دوعوم ! .منک  كرد  ار  تندیسر  هناقـشاع  تندمآ ، زا  لبق  ات  نک  کمک 
.منزب دایرف  مناج  ياه  هیال  نیرت  قیمع  زا  ار  راظتنا  ات  نک  کمک 

.منک عولط  میاه  هتخای  مامت  زا  وت  تخانش  اب  ات  نک  کمک 
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! زومایب شیوخ  رطعم  ياوه  رد  ندیرپ  ارم  يزیگنا ؛ یم  رب  رگید  یعولط  رد  ار  هتفخ  ورف  زور  نیا  دمآ و  یهاوخ 

.دنک یمن  اهر  ار  منابیرگ  قفش ، خرس  هبذج  .تسا  کیدزن  تیاه  ماگ  ّدر 

.دوش یم  رت  نشور  مارآ  مارآ  تندمآ  غارچ  .مونش  یم  ار  تیاه  ماگ  برض  اه ، ناتسرانا  تشپ  زا 

! حبص هدنروآ  يا 

.ار تا  یمتح  ندمآ  مشک  یم  راظتنا  زاب  ياه  هرجنپ  مامت  تشپ  زا 

یجنپ هجیدخ  / تسا باجتسم  وت  ياعد 

یجنپ هجیدخ 

.رَظتنم اهنت  هب  رِظتنم  کی  زا  تسا  يا  همان  نیا 

! اقآ مالس 

.منم هرابود 

.گرزب کچوک و  ناهانگ  هدش  رابنا  مجح  ما ؛ یسانش  یم  بوخ 

.ناهنپ راکشآ و  ياه  مرج  اب  ما  هدز  طخ  ار  میاهزور  هک  میاه  یگدرملد  اه و  یگنتلد  مامت  اب  منم ! نیا 

.تسا هعمج  زورما 

.منک یم  سح  ار  وت  هاگن  اه ، هعمج 

رطع هب  ات  يا  هتفرگ  اهداب  ریـس  رد  ار  تنهاریپ  دـیاش  .ار  اه  هداـج  ینادرگرـس  مرذـگ  یم  ار ، میاـه  هظحل  یناریح  مود  یم  هراـبود 
.ار تنارظتنم  مشچ  ینک  نشور  تنیشنلد ،

.مشاپب اه  هداج  رتسب  رب  ار  میاه  مشچ  ات  هدب  ناشن  نم  هب  ار  تیاه  ماگ  ریسم 

.منک یم  همزمز  اهداب  شوگ  هب  ار  میادص  هعمج  ره  نم 

.مزیر یم  هاچ  رد  ار  ملد  ياه  هراپ  قرو  هبنش ، راهچ  بش  ره  نم 

.نارگن لد  هشیمه  میاه  هظحل  دنا ؛ يرارکت  هشیمه  میاه  میوقت 
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.دروخ یم  تسب  نب  هب  هرامه  نم  راظتنا  ياه  هچوک 

؟ دناسر یم  ام  هب  ار  وت  هداج  مادک 
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؟ دتفا یم  وت  ياپ  هب  هطقن  مادک  رد  ناهج 

؟ دننک یم  مالعا  ار  تدورو  اه  تعاس  زور ، مادک 

.هودنا یگنتلد و  رد  میوش  یم  هفخ  دوخ  رد  لولس  هب  لولس  میشک و  یم  سفن  ار  وت  یب  ياوه  میراد 

.مدوخ یکیرات  رد  ما  هدش  مگ 

.كانلوه یبش  رد 

! نایصع یهار  دنچ  رد  هدشمگ 

.دوکر توخر و  رادم  رب  مروخ  یم  خرچ  مادم  هک  مدوخ  رارکت  زا  ما  هتسخ 

.اه ییابیز  مامت  تعسو  هب  ور  مهاوخ  یم  يا  هچیرد 

.وت هناخ  هب  ور  مهاوخ  یم  يا  هچیرد 

.دننز یم  دنخبل  اه  كدصاق  نآ ، رد  هک  ییایند  یشاب ؛ وت  هک  ییایند  هب  ور  مهاوخ  یم  يا  هچیرد 

.دنیوگ یم  تسار  اه ، هنیآ 

! موتحم هدعو  يا 

.تسا ناج  یب  نم  ياعد  تسا ، قمر  یب  نم  ياعد 

.دزیخ یمرب  هدولآ  لد  کی  زا  نم  ياعد 

! دنراکهانگ نم ، ناتسد 

.دنک یم  تباجا  دوز  دونش ، یم  دوز  ار  وت  ياعد  ادخ  هاوخب ؛ وت  نکاعد ، وت 

! دنزب رانک  دناوت  یمن  ار  تبیغ  ياهربا  نم ، ياعد  میسن 

.دنک یم  نافوت  وت  ياعد 

.دفاکش یم  ار  نامسآ  وت  ياعد 

.ار تندمآ  نیشنلد  ِیقیسوم  دنزاونب  يروپیش ، ياه  لگ  مامت  ات  وگب ، تسا ؛ حیصف  وت  يادص 
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.ار تروهظ  لالز  هظحل  دنرابب ، اهربا 

.ار تروظح  سّدقم  قیاقد  دنشکب ، لک  اه  هظحل 

.دنک یم  باجتسم  ار  وت  ياعد  ادخ 
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مادقا ینارماک  مرکا  / رون بحاص  يا 

مادقا ینارماک  مرکا 

! اه هیناث  ِبحاص  يا  وترب  مالس 

! یجنم يا  وت  رب  مالس 

.اه هیناث  کیرات  يالرازه  زا  ونشب  ار  مدایرف 

.دوب هدیچیپ  وت  ياه  ینابرهم  ِرطع  داب ، يوهایه  رد  بشید 

.دنک یم  سکعنم  ار  وت  دنخبل  حرط  باتفآ ، زورما ،

! يرون وت  یلالز ، وت  ینیقی ؛ وت  .درادن  هار  وت  رد  يدیدرت 

.دنشک یم  دق  وت  هاگن  ياپمه  دنراشرس و  وت  كاپ  ياه  سفن  زا  اه ، هیناث 

.يا هدرتسگ  ياه  هیناث  نیا  بحاص  وت 

! ریگارف تلاصا  يا  میسن ، لسن  زا  يا 

؟ تساجک تهاگمدق 

؟ مهد زاورپ  ار  میاه  مشچ  ات  تساجک  تیاه  مشچ  رادم 

! ناج الوم 

.وت یپ  رد  دنکش  یم  مملق  ياپ  مسیون ، یم  وت  زا  هک  راب  ره 

! شخب ییانشور  ار  مکیرات  نامشچ  تراونا ، ششخرد  اب  ایب و  رون ؛ بحاص  وت  مرون و  بلاط  نم 

داژن يدهم  دیما  / ناسرب ار  تدوخ 

داژن يدهم  دیما 

ناسرب ار  تدوخ  میماش ، هراوآ  وت  یب 

ناسرب ار  تدوخ  میماب ، بل  باتفآ 
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! ام ِيزاب  نونج  ْجاتحم  وت  ِریبدت  هب  يا 

ناسرب ار  تدوخ  میماین ، هدرک  مگ  ِغیت 
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! حیسم زاجعا  ثراو  يا  نک ، هزات  یسفن 

ناسرب ار  تدوخ  میماذج ، نادند  ریز 

نکم زیت  ار  نارجه  نیا  ِشتآ  نیا  زا  شیب 

ناسرب ار  تدوخ  ، میماخ وت  قشع  رد  هچ  رگ 

داتفا دهاوخن  كاخ  رب  وت  زبس  مچرپ 

ناسرب ار  تدوخ  میمایق ، ناشوپ  خرس 

: نیبب درگبش -  هراوآ و  قرشم -  برغم و 

ناسرب ار  تدوخ  میماما ، جاتحم  همه 

هداز ربکا  ریما  /؟ لزغ میوگب  وت  یب  ردقچ 

هداز ربکا  ریما 

!؟ دنچ ات  ...لهچ  لهچ ...  ینیشن ...؟ هّلچ  ردقچ 

 - دنگوس يدماین ؟ تشذگ و  هعمج  ردقچ 

! دوعوم مردام  حیبست  هناد  هناد  هب 

دنخبل مندید  هب  دماین  چیه  وت  یب  هک 

 - هایس درس و  دنمه -  لثم  همه  اهزور  هک 

دندرک ما  هتسخ  شاهرحس  اه و  بورغ 

ییاهنت هب  اهزور  ارم  دنا  هدناشک 

دنهاوخ یمن  رظتنم »  » ارم هک  منک  نامگ 

تسا یشومارف  زا  رپ  مناهج  یتسین و  وت 

دنکآ اه  بورغ  ار  ما  یقشاع  ناهج 
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« تماق نآ  هب  ینک  تمایق   » هک یتسین  وت 

! دنلاب یم  شیوخ  هب  ناتخرد  هک  یتسین  وت 
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تس یقاب  نم  نامز  زا  ردقچ  یتسین و  وت 

 - دنبکی لزغ  لزغ ؟ میوگب  وت  یب  ردقچ 

هک دراد  جایتحا  یسک  ياه  مشچ  هب 

دنویپ شا  یکاخ  كاردا  هخاش  هب  دنز 

یجنم کی  هیبش  هک  یسک  ياه  مشچ  هب 

دنشاب وت -  هیبش  نشور -  یبآ ، لالز ،

؟ کشا هبدن و  ردقچ  ینیشن ؟ هّلچ  ردقچ 

؟ دنلب ياه  هدیصق  ندورس  وت  یب  ردقچ 

داژن يدهم  دیما  / هوکِش

داژن يدهم  دیما 

دنریم یم  هداس  هچ  ناراد  هنیآ  هک  نیبب 

دنریم یم  هدایپ  ناراوس  هک  نیبب  نیبب ،

 - نیبب هک : يا ، هوکش  هن  یناغف ، هن  يا ، هّجض  هن 

دنریم یم  هدارا  یب  رَدَقچ  ناردارب 

دیهش ياهورس  ياّزَعُم  هب  ما  هتسشن 

دنریم یم  هداتسیا  نازخ  موجه  رد  هک 

دنکب یقشاع  هک  درادن  لایخ  یسک 

دنریم یم  هدافتسا  یب  همه  اه  بلق  و 

ینیب یمن  ییآ و  یمن  وت  نانچمه  و  ... 

دنریم یم  هداس  هچ  تنارظتنم  لیخ  هک 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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